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Румски осмаци, исто
времено кад и њихо
ви другари из целе

Србије, полагали су завр
шне тестове 17, 19. и 20.
јуна.
Подсећамо, 18. јуна су

требало је да полажу тест
из математике, али је он
„процурео“, па су нов ком
плетпитањаизматематике
ученицирешавали20.јуна.
По окончању теста из

математике, разговарали
смосанекимодученикао
томекаквисутестовибили
овегодинеикакосуихура
дили.
АндреаЛазаревићјеуче

ница ОШ „Змај Јова Јова
новић“,изовешколеизла
зисасвимпетицама.
–Математикамијебила

најтежа.Лично,српскиуоп
ште није био тежак, зато
што имам веома добро
знање из тог предмета.
Мислила сам да ће ком
биновани тест бити доста
лакши, јер је претходних
година, по мом мишљењу,
биолакшинегоове.Тосам
очекиваладаћубољеура
дити. Мислим да ће бити
довољно бодова и да ћу
уписатишколу којужелим,

јеримамидипломесатак
мичења. Моја жеља је да
упишеммитровачкуГимна
зију, билингвални смер са
енглеским језиком – рекла
намјеАндреа.
Њена другарица Ана

Ланцодличнајеученица.И
поњеним речима, најтежи
јебио тестизматематике,
најтежиупоследњихнеко
ликогодина.Поготово,због
дешавањаувезисатестом
изматематике,Анадодаје
да су се ученици понада
ли да ће им се пријемни
мождаиукинути.

 – Доста сам се ангажо
валаокоматематике,ишла
сам и на приватне часове
имислимда ћу имати око
15 бодова. Највише тре
ме јебилозасрпски језик,
јер смо њега прво полага
ли, па нам је све то ново
било.Нисмосенадалида
ће комбиновани тест бити
тако тежак, али урадила
сам га, најтежи део ми је
био задатак из физике –
рекла је за наше новине
Ана,чијајежељадаупише
Медицинску школу „Дра
гиња Никшић“ у Сремској

Митровици, фармацеутски
смер.
На завршне тестове у

румскојопштинијеизашло
488ученика.
Просечан број бодова

којесуосвојилиизсрпског
језика је, према прелими
нарнимрезултатима10,31,
на комбинованом тесту је
просек нешто већи 11,17
поена,изматематике10,35
бодова,па језакључак,да
је румскимосмацима тежи
биосрпскијезик.
Нада Петровић, пред

седница Актива директора
румских основних и сред
њих школа је истакла да
су испоштоване све мере
везанезабезбеданпревоз
и дистрибуцију тестова, уз
сарадњу са Полицијском
управом и Општинском
управом.
–Тестирање је сва три

данапочелонавреме,нису
забележене неправилно
сти,аималисмоиконтро
лу представника Школске
управеНовиСад.Просвет
ни инспектор је, такође,
обишаосвешколеукојима
сеполагаозавршнииспит–
реклајеНадаПетровић.

С. Џ.

ЗАВР ШНО ТЕСТИ РА ЊЕ У РУМ СКИМ ШКО ЛА МА

Тест из српског био најтежи

Ана Ланц и Андреа Лаза ре вић

Осма ци на тесто ви ма
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УВОДНИК

И ником није
леп ше него нам’...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Кад год човек поми сли да је толи ко 
стра шно, да не може бити горе, 
увек се пре ва ри. Зато што увек 

може бити горе. Нај че шће и буде, тако 
да за опти ми сте у овој рубри ци нема 
места.

Када сам пре неко ли ко неде ља у 
холу митро вач ког хирур шког бло ка 
виде ла позив јед не при ват не орди на
ци је упу ћен „запо сле ни ма Бол ни це и 
чла но ви ма њихо вих поро ди ца“ да 
могу на шест рата, пре ко син ди ка та, 
да ура де пре гле де на ске не ру, колор 
допле ру и још неко ли ко меди цин ских 
ине тр ван ци ја, так са тив но наве де них, 
оста ла сам зате че на. Нисам могла да 
веру јем шта то читам. При ват на орди
на ци ја нуди меди цин ским сестра ма и 
лека ри ма у митро вач кој бол ни ци да на 
шест рата могу да се пре ге да ју, сни ма
ју и они и чла но ви њихо вих поро ди ца. 
И то пре ко син ди ка та. Вау!

Поми сли ла сам, ово је крај. Ко кога 
овде зави тла ва и пра ви буда лом? Шта 
да оче ку ју паци јен ти ако се меди цин
ско осо бље буде пре гле да ло у при ват
ним орди на ци ја ма и лабо ра то ри ја ма и 
то на шест рата, пре ко син ди ка та?  
Ово је дно дана, поми сли ла сам, горе 
не може бити. Међу тим, као што рекох, 
увек може бити горе. 

То горе деси ло се на пола га њу мале 
мату ре. Про цу рео тест из мате ма ти ке. 
Неки баја из штам па ри је „усли ко на 
вибер“, послао свом мало лет ном 
потом ку, а мало лет ни пото мак даље 
дру га ри ма и тако цела Срби ја за тили 
час сазна ла голе му тај ну: који зада ци 
ће бити на тесту. И голе ма тај на више 
уоп ште није била голе ма, није била 
чак ни тај на. И тако смо сви зајед но 
пали на тесту. Мате ма ти ку можда 
потре фи мо, али све дру го смо про ма
ши ли.

И онда кре ће цела срп ска ико но гра
фи ја, коју смо толи ко пута већ виде ли, 
те остав ка мини стра, (’оће  неће, он 
би хтео, ал’ му не дају), те хап ше ње 
баје из штам па ри је, пала му ђе ње пре
ко теле ви зи је о томе како се то деси ло 
и зашто... Међу тим, пот пу ни нови тет је 
ово го ди шњи про тест осма ка у Бео гра
ду. То досад нисмо има ли при ли ке да 
види мо. 

Кад се све то завр ши и про ђе, кад се 
та сиро та деца упи шу у „жеље не“ шко

ле, а наро чи то кад завр ше те „жеље
не“ шко ле и струг ну пре ко гра не, кад и 
сле де ћа гене ра ци ја ура ди исто, па и 
она наред на и све тако даље, и даље, 
и кад се онда суо чи мо сами са собом, 
а то ћемо мора ти, кад тад, е онда нас 
у ства ри овде више неће ни бити. И 

уоп ште неће бити важно ко се пре гле
да на шест рата пре ко син ди ка та у 
при ват ној орди на ци ји, ко кра де тесто
ве мале мату ре, не. То ће бити плу
сквам пер фе кат. Као и ми сами на ово 
мало Бал ка на. А како ради мо, и шта 
ради мо, боље нисмо ни заслу жи ли.

Неки баја из штам па ри је „усли ко на вибер“, 
послао свом мало лет ном потом ку, а мало лет ни 
пото мак даље дру га ри ма и тако цела Срби ја за 
тили час сазна ла голе му тај ну: који зада ци ће 
бити на тесту. И голе ма тај на више уоп ште није 
била голе ма, није била чак ни тај на. И тако смо 
сви зајед но пали на тесту. Мате ма ти ку можда 
потре фи мо, али све дру го смо про ма ши ли
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

Добар буџет, бес пла тан вртић 
и уџбе ни ци за све прва ке
За који дан биће мо тач но на поло

ви ни ове годи не, у рум ској општи
ни се доста ради ло, али и даље 

ради на при вла че њу нових инве сти
ци ја, пут ној инфра струк ту ри, уре ђе њу 
гра да и сео ских месних зајед ни ца, а 
наста вља се и тренд добре реа ли за
ци је ово го ди шњег буџе та. А о њего вом 
реба лан су и извр ше њу про шло го ди
шњег, раз го ва ра ло се на сед ни ци СО 
Рума која је одр жа на 19. јуна. После 
ове сед ни це пред сед ник Сла ђан Ман
чић је гово рио о све му томе.

На послед њој сед ни ци СО Рума 
усво јен је изве штај о извр ше њу 
одлу ке о буџе ту за про шлу годи ну, 
када је по први пут, пре ђе на та „пси
хо ло шка гра ни ца“ од две мили јар де 
дина ра.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Оно што је овај 
изве штај пока зао, али и рас пра ва на 
сед ни ци СО Рума, je да је 2018. годи
на била изу зет но добра за буџет ско 
посло ва ње наше Oпш тине и у томе се 
сло жи ла и пози ци ја и опо зи ци ја. Само 
са при ход не стра не, са око две мили
јар де дина ра, пока за ли смо да смо у 
јед ном кон ти ну и ра ном расту. Има ли 
смо доста инве сти то ра и отво ри ли 
мно го рад них места, што је све допри
не ло добром пуње њу буџе та од поре за 
на зара де и оста лих при хо да и поре за. 
Вели ки део посла је одра ди ла и наша 
поре ска адми ни стра ци ја јер, иако од 
2014. годи не нисмо поди за ли ни сто пу 
по којој зара чу на ва мо порез на имо ви
ну, нити пове ћа ва ли цене по ква драт
ном метру, али и број не општин ске 
так се, ми кон стант но беле жи мо раст 
при хо да. Пока за ли смо и да смо спо
соб ни да вели ка сред ства пову че мо 
са оста лих нивоа вла сти (520 мили
о на дина ра) и то пока зу је да има мо 
добру конек ци ју и са покра јин ском и 
репу блич ком вла дом и мини стар стви
ма. Под се ћам, само пре пет годи на, 
буџет је био све га 970 мили о на дина ра 
(2013. годи не), а про шлу завр ша ва мо 
са гото во две мили јар де дина ра. То 
се види и у гра ду и општи ни, јер кроз 
инфра струк тур на и дру га ула га ња, ми 
оно што узи ма мо од гра ђа на и вра ћа
мо. Про шле годи не смо уве ли бес плат
на вртић за сву децу, а то је око 1.700 
деце која су у врти ћи ма бес плат но.

Одбор ни ци СО Рума су доне ли и 
одлу ку о првом реба лан су ово го ди
шњег буџе та.

– Виде ли сте кроз први ово го ди шњи 
реба ланс да смо доби ли сагла сност за 
пове ћа ње масе за пла те у врти ћу, због 
нових обје ка та које смо лане отва ра
ли за седам нових гру па, што је нешто 

пре ко 16 мили о на дина ра на месеч ном 
нивоу. Ово је сва ка ко гра ђа ни ма добро 
дошло, а ове годи не смо пред ви де ли 
реба лан сом и да ћемо свим прва ци ма, 
а има их 446, купи ти уџбе ни ке, као и 
свој деци у основ ном шко ло ва њу чији 
су роди те љи кори сни ци соци јал не 
помо ћи, као и по осно ву тре ћег дете та, 
само хра ни роди те љи и у дру гим слу
ча је ви ма који су пред ви ђе ни нашим 
одлу ка ма. 

Бит на став ка у реба лан су је и 
опре де љи ва ње додат них сред ста ва 
како би се изгра ди ла нова котлар ни
ца на Тиво лу. Сада шња котлар ни ца 
„Румен“ про из во ди вели ке губит ке, 
а зна ча јан губи так је, на кра ју про

шле годи не, забе ле жи ло ЈП „Стам
бе но“ о чему је било речи на сед ни
ци СО Рума.

–  ЈП „Стам бе но“ је при ка зао губи
так од пре ко 16 мили о на дина ра и 
сло жи ли смо се да то ста ње у овом 
пред у зе ћу није од јуче, да се из годи
не у годи ну пра ве вели ки губи ци. Ми 
смо, кроз реба ланс, опре де ли ли гото
во 120 мили о на за изград њу котлар
ни це на Тиво лу. Кре ну ће мо одмах у 
при пре му тен дер ске доку мен та ци је, 
за рас пи си ва ње тен де ра за изград
њу гасне котлар ни це, јер је сада шња 
котлар ни ца „Румен“, која је гото во 1,3 
кило ме та ра уда ље на од самог насе ља 
и ради на мазут, напра ви ла нај ве ћи 
део овог иска за ног губит ка, одно сно 

Сла ђан Ман чић на сед ни ци СО
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13,6 мили о на. Мисли мо да је тај губи
так и већи, јер кроз књи же ња разно ра
зних потра жи ва ња, менаџ мент неких 
наших јав них пред у зе ћа поку ша ва да 
пред ста ви што успе шни је сво је посло
ва ње. Сва ка ко је тај губи так за нас био 
црве ни аларм да се Општи на укљу чи 
и реа гу је и изгра ди мо ту котлар ни цу. 
Није нам потреб но да, у момен ту када 
је Рума напра ви ла кру пан иско рак у 
при вред ном раз во ју, инфра струк ту ри, 
здрав ству, школ ству, када има мо јавна 
предузећа која доста добро раде, када 
ником не дугу је мо ништа, да нас неко 
пред у зе ће вуче корак уна зад.

Рума, јед на од рет ких општи
на која у здрав ству нема ника квих 
дуго ва ња, што се одно си и на рад 
апо те ка, а што је и кон ста то ва но у 
изве шта ју о реа ли за ци ји буџе та, али 
и посло ва ња Дома здра вља.

– То је чак и Ненад Боро вић из ДСа 
изнео и ја сам захва лан на томе, јер 
су и одбор ни ци ДСа схва ти ли да ника
кав Савез за Срби ју, Ђилас или Бошко 
Обра до вић, неће помо ћи њихо вом гра
ду, него ми који смо на вла сти и сви ми 
зајед но, ако има ју корект не и кон крет
не пред ло ге помо ћи овом гра ду. Тре ба 
ука за ти на оно што је добро, а добро
до шла је и сва добро на мер на кри ти ка. 
И поред тога што сво јин ска пра ва над 
домо ви ма здра вља пре ла зе на Покра
ји ну, када је здрав ство у пита њу, ми 
смо јед на од рет ких општи на која је 27 
мили о на дина ра уло жи ла у наш Дом 
здра вља, кроз купо ви ну сани тет ских 
вози ла, пут нич ких вози ла, финан си
ра ње пла та док то ра, спе ци ја ли за ци
је… Опре де ли ли смо се да пома же мо 
Дом здра вља, он је на нашој тери то ри
ји и лечи наше гра ђа не и помо гли смо 
да не буде губи таш. Мало је домо ва 
здра вља у окру же њу, да не кажем у 
Срби ји, који послу ју пози тив но, мало 
је апо те кар ских уста но ва која послу је 
са добит ком, као наша, која покри ва 
саму себе. Мно ге локал не само у пра ве 
ће мора ти да те дуго ве сво јих домо
ва здра вља и апо те ка финан си ра ју из 
општин ског буџе та, а код нас није тако, 
на сре ћу. Ми ула же мо стал но и на тај 
начин одр жа ва мо и Дом здра вља, као 
и сва јав на пред у зе ћа и уста но ве у 
пози тив ном посло ва њу.

Наја ви ли сте, до кра ја годи не, 
и поче так рада пет нових пого на у 
рум ској општи ни.

–  Јесте. На ула зу у Кра љев це 
„Комерц“, мали дома ћи инве сти тор, 
при во ди кра ју постро је ње за пре ра
ду бетон ског чели ка који би тре ба ло 
да поч не са радом до кра ја годи не, и 
до тог вре ме на упо сли 50 људи. АМЦ 
тако ђе, при во ди кра ју изград њу свог 
објек та у Рад ној зони „Запад“, отва ра
ње се оче ку је до кра ја годи не, „DAG 
CO“, наша дома ћа ком па ни ја изгра
ди ла је одли чан обје кат за про из вод
њу обу ће , у „Health Care“ се при во ди 
кра ју проширeње пого на за 17.700 
мета ра ква драт них и упо шља ва нових 

174 рад ни ка, „Албон“ ула зи у про це
ду ру град ње нове хале и про ши ре ња 
про из вод ње и упо шља ва ње нових око 
250 рад ни ка, „Фре зал“ почи ње изград
њу фабри ке. Раз го ва ра мо са два нова 
инве сти то ра, један из Аустри је а дру ги 
дома ћи, о томе још не могу да гово
рим, јер нисмо ништа пот пи са ли. То 
пока зу је да смо сре ди на по мери при
вре де, има мо повољ не усло ве и нео п
ход ну инфра струк ту ру и уз то смо гео
граф ски на доста добром поло жа ју, па 
нам и ова пут на инфра струк ту ра која 
се гра ди, иде на руку.

Има нових инве сти ци ја, има и рад
не сна ге, али је тре ба и боље пла ти
ти, па се зато неке фир ме жале да 
нема ју довољ но рад ни ка.

– То је реал ност и наш циљ, да цена 
рада на нашој тери то ри ји расте. Мно
ги инве сти то ри, на при мер, пар дана 
пред сед ни цу СО Рума смо раз го ва
ра ли са дирек то рком „Хачин со на“, која 
води њихо ву ком па ни ју у Пољ ској. Она 
нам се обра ти ла са мол бом да јој обез
бе ди мо 50 нових рад ни ка, и са при
мед бом да нема довољ но рад не сна ге. 
Ми смо јој рекли да рад не сна ге има, 
али ми има мо 19 стра них ком па ни ја 
које су отво ри ле пого не и да 80 одсто 
тих фабри ка нуде веће пла те од њих. 
На почет ку рада су добро пла ћа ли, а 
сада су на заче љу и мора ју пове ћа ти 
пла те рад ни ци ма, мини мум за 20 про
це на та. Видим да им то није про блем, 
јер су про шле годи не изве зли из Руме 
41 мили он евра робе. Све ком па ни је 
на нашој тери то ри ји, мора ју да схва те 
да има наших рад ни ка или из сусед
них општи на, али добар рад ник мора 
да се пла ти.

20. јун се обе ле жа ва као Свет ски 
дан избе гли ца. У рум ској општи
ни их је било доста, а мно ги су већ 
реши ли сво је про бле ме и инте гри
са ли се у дру штво. Сва ка ко да је 
један од нај ве ћих про бле ма реша ва
ње стам бе ног пита ња. Шта је ура ђе
но и шта се ради тим пово дом?

– У току је кон курс за доде лу десет 
паке та гра ђе вин ског мате ри ја ла за 
помоћ избе глим и расе ље ним људи ма, 
а мислим да има мо пре ко 120 при ја ва 
за тај кон курс. Мора ју бити иза бра ни 
људи који ма је тај мате ри јал заи ста 
нео п хо дан, јер смо били све до ци да 
је ту било и про бле ма, да су доби ја ли 
они који су већ има ли реше но стам бе
но пита ње. Тај гра ђе вин ски мате ри јал 
мора доћи до оних који ма је нај по треб
ни ји. Било је при ти са ка за изград њу 
ста но ва у гра ду, моји сарад ни ци и ја 
смо се опре де ли ли за купо ви ну сео
ских кућа и дома ћин ста ва, с обзи ром 
на то да нам се села пра зне и гасе. Ми 
смо, уна зад пет годи на поде ли ли 74 
куће, као и три недав но, а кон ку ри са
ли смо за још десет кућа и оче ку је мо 
да ћемо то и доби ти. Мислим да је то 
наше опре де ље ње добро при хва ће но 
код нај ве ћег бро ја људи, а један мали 
број врши при ти сак да уђе мо у про је
кат изград ње згра да са ста но ви ма за 
избе гла и расе ље на лица. Из иску ста
ва које има ју дру ге сре ди не, мислим 
да је ово јед но став ни ји пут да се доби
ју сред ства за купо ви ну кућа, као и 
1.500 евра за њихо ву адап та ци ју и на 
тај начин људи лак ше и брже збри ну 
себе и поро ди це. Тако ћемо и наста
ви ти.

У току су инфра струк тур ни радо
ви на поје ди ним путе ви ма и кру
жним рас кр сни ца ма, неке су завр
ше не, неке у току, неке ће се тек 
гра ди ти.

– Рума је вели ко гра ди ли ште. То се 
види по радовима уну тар општи не, 
али и по новом изгледу при ла за гра ду. 
Морам да се захва лим Вла ди Срби је, 
јер се у Срби ји издва ја ју вели ка сред
ства за град њу путе ва, ауто пу те ва, 
мосто ва…Тамо где нема пута, нема 
ни при вре де, ни људи, а путе ви дово
де инве сти то ре. Део ни ца пута М21 
од Ири га до ауто пу та и наше наплат
не рам пе, биће рекон стру и са на по 
европ ским стан дар ди ма, про ши ре на 
са шест на седам мета ра, са ивич ња
ци ма.. Завр ше на је кру жна рас кр сни
ца на Кра ље вач кој ули ци, виде ли сте 
како свет ски изгле да, по нај мо дер ни
јим стан дар ди ма. Упра во се то ради и 
на наплат ној рам пи. Ми смо ура ди ли и 
про је кат за кру жну рас кр сни цу на путу 
ка Вог њу, код Риго вог мли на и доби ли 
смо уве ра ва ња да ће и та рас кр сни ца 
бити завр ше на до кра ја ове годи не. 
То ће, уз све оно што ми ради мо на 
лока лу, дати јед ну леп шу и ква ли тет
ни ју сли ку наше општи не, нашег гра да, 
јер први ути сак када негде дола зи те је 
упра во тај, улаз у град. 

С. Џаку ла

Под се ћам, само пре пет 
годи на, буџет је био
све га 970 мили о на
дина ра, а про шлу

завр ша ва мо са гото во 
две мили јар де

дина ра. То се види и 
у гра ду и општи ни, јер 
кроз инфра струк тур на 

и дру га ула га ња, ми оно 
што узи ма мо од

гра ђа на и вра ћа мо.
Про шле годи не смо 

уве ли бес плат на вртић 
за сву децу, а то је око 

1.700 деце која су у
врти ћи ма бес плат но
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Усво јен реба ланс, гра ди ће се 
топла на на Тиво лу

На 23. сед ни ци СО 
Рума, која је одр жа на 
19. јуна, нај ви ше 

пажње и диску си је иза зва ле 
су тач ке које се тичу одлу ке 
о извр ше њу општин ског 
буџе та за 2018. годи ну и 
првог реба лан са ово го ди
шњег буџе та, као и изве
штај о посло ва њу ЈП „Стам
бе но“ у мину лој годи ни, који 
беле жи губи так у посло ва
њу.

Како је обра зло жи ла 
Биља на Дамља но вић, 
шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, укуп ни при
хо ди пла ни ра ни на пре ко 
2,2 мили јар де дина ра, реа
ли зо ва ни су са 90,35 про це
на та, док су укуп ни рас хо ди 
и изда ци изно си ли 
1.984.618.000 дина ра. 

– Има ју ћи у виду и пре не
та и неу тро ше на сред ства 
из рани јих годи на, доби ја мо 
суфи цит у про шло го ди
шњем буџе ту у виси ни од 
пре ко 51 мили он дина ра. У 
струк ту ри при хо да, нај ве ће 

уче шће, од гото во 40 одсто  
је од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке, 
потом тран сфе ра од дру гих 
нивоа вла сти и при хо да од 
поре за на имо ви ну – кон
ста то ва ла је Биља на 
Дамља но вић.

Што се тиче првог реба
лан са ово го ди шњег буџе та, 
он се ради зато што је 

локал на само у пра ва доби
ла од Мини стар ства за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња 12,2 
мили о на дина ра за област 
соци јал не зашти те, док је 
дру ги раз лог доби је на 
сагла сност Мини стар ства 
финан си ја за уве ћа ње масе 
сред ста ва за пла те у УПВО 
„Поле та рац“ за 18,1 мили он 

дина ра, буду ћи да је у овој 
уста но ви оформ ље но 
седам нових вас пит них гру
па и сход но томе пове ћан 
број запо сле них. 

– Првим реба лан сом 
пред ло же ни обим буџе та 
изно си 2,08 мили јар ди 
дина ра, а сред ства инди
рект них кори сни ка буџе та 
су нешто пре ко 60 мили о на 
дина ра. Иако је обим буџе
та на при бли жно истом 
нивоу, пред ло же на су пове
ћа ња, одно сно сма ње ња 
одре ђе них при хо да и при
ма ња.

Тако су пове ћа на за 4,3 
мили о на сред ства у кому
нал ној делат но сти, за 
изград њу јав не расве те у 
Бор ков цу, док је износ код 
основ ног вас пи та ња уве ћан 
за 15,4 мили о на. Ту су 
укљу че ни и бес плат ни уџбе
ни ци за све прва ке – рекла 
је Биља на Дамља но вић.

Нај ве ће поме ра ње на 
више је у про гра му енер гет
ска ефи ка сност и обно вљи
вих изво ра енер ги је. Сред

Сед ни ца СО Рума – усво јен реба ланс буџе та

Ненад Боро вићСте ван Кова че вић



726. JUN 2019.   M NOVINE

ства су уве ћа на за 48,2 
мили о на дина ра, која су 
пла ни ра на за град њу гасне 
котлар ни це у насе љу Тивол. 

Гово ре ћи о извр ше њу 
буџе та, одбор ник Ненад 
Боро вић из Демо крат ске 
стран ке је иста као, да су 
изве штај ни пода ци вред ни 
пажње, а они ука зу ју и на 
добар при вред ни амби јент 
који је ство рен у рум ској 
општи ни.

 – Добра је и реа ли за ци ја 
при хо да од поре за на имо
ви ну, који је за 24 мили о на 
већи него у 2017. годи ни, а 
посеб но је зна чај но што је 
забе ле жен при лив од 520 
мили о на дина ра тран сфе ра 
са виших нивоа вла сти, 
само осам мили о на мање 
од пла ни ра не цифре. Једи
но су мањи при хо ди од 
дава ња у закуп пољо при
вред ног земљи шта, а код 
рас хо да види мо да су се 
пове ћа ла сред ства за капи
тал на ула га ња – ука зао је 
Ненад Боро вић и додао, да 
се реба лан сом буџе та за 
2019. годи ну пру жа могућ
ност за даљи раз вој.

Завр шни рачун за про шлу 
годи ну је доку мент који ули
ва опти ми зам, сма тра пред
сед ник СО Рума Сте ван 
Кова че вић.

 – Про шле годи не смо 
пости гли импре си ван резул
тат. Не само да сам пре шли 
ту „пси хо ло шку бари је ру“ од 
две мили јар де, већ тај 
резул тат посеб но доби ја на 
тежи ни, када се сети мо да 
је пре пет годи на буџет био 
970 мили о на дина ра, уз 500 
мили о на зао ста лих оба ве за 
и дуго ва. Успе ли смо да 
акти ви ра мо нај здра ви је 
ресур се, а то је покре та ње 
при вред них актив но сти и 
тако пове ћа мо при хо де по 
осно ву зара да и имо ви не. 
Успе шним про јек ти ма доби
ли смо зна чај на сред ства са 
дру гих нивоа вла сти и све је 
то резул ти ра ло зна чај ним 
пове ћа њем при хо да. Са 
дру ге стра не, успе ли смо да 
раци о нал ним кори шће њем 
сред ста ва, рас хо де све де
мо на меру еко но мич не упо
тре бе сред ста ва – кон ста то
вао је Кова че вић.

На овој скуп штин ској сед
ни ци је раз ма тран и изве
штај о посло ва њу ЈП „Стам
бе но“. Оста ли су усво је ни 
на про шлој, а мора мо под
се ти ти да про шле годи не 

изве штај о посло ва њу овог 
пред у зе ћа није ни усво јен.

ЈП „Стам бе но“ је иска за
ло губи так од 14,2 мили о на 
дина ра, а ана ли зом посло
ва ња утвр ђе но је да је само 
котлар ни ца „Румен“ која 
гре је насе ље Тивол, оства
ри ла губи так од 16,2 мили о
на дина ра. Зато није ни чуд
но што се локал на само у
пра ва одре кла изград ње 
нове згра де Општин ске 
упра ве, како би изгра ди ла 
нову котлар ни цу на Тиво лу, 
која ће кори сти ти гас, а у 
функ ци ји ће бити за греј ну 
сезо ну 2020/2021. годи не.

По речи ма дирек то ра 
Срђа на Нико ли ћа, нај ве ћи 
про блем пред у зе ћа је 
котлар ни ца „Румен“ која 
ради на исти начин како је 
ради ла и када је пред у зе ће 
за пре ра ду воћа и повр ћа 
„Румен“ било у функ ци ји и 
када је такав рад имао 
оправ да ња. 

– Наше све котлар ни це 
раде у две сме не, само на 
овој котлар ни ци има мо и 
тре ћу сме ну, где се ноћу, за 
одр жа ва ње систе ма потро
ши око 500 кило гра ма мазу
та. Има ли су 190 греј них 
дана, што зна чи да смо 
овде додат но потро ши ли 
100 тона мазу та – иста као 
је Нико лић.

Пред сед ник Сла ђан Ман
чић је ука зао да је „Стам бе
но“ деце ниј ски про блем, 
али се све нека ко гура ло 
под тепих, јер је можда 
неко ме такво посло ва ње и 
одго ва ра ло, тако да не би 
било пра вич но сву кри ви цу 
сва ли ти на сада шњи менаџ
мент. 

– Ништа се није ради ло 
по пита њу нових тех но ло ги
ја и уво ђе њу алтер на тив них 
начи на гре ја ња. Одлу чи ли 
смо, да кроз реба ланс 
издво ји мо 120 мили о на 
дина ра за изград њу котлар
ни це на гас у насе љу Тивол. 
У овом момен ту има мо 
довољ но сред ста ва да сами 
изгра ди мо ову котлар ни цу, 
да вра ти мо пове ре ње гра
ђа на и да ову услу гу коју 
напла ћу је мо, пону ди мо 
знат но ква ли тет ни ју. Сада 
кре ће мо у при пре му тене
дер ске доку мен та ци је и 
уско ро ћемо рас пи са ти тен
дер за изград њу нове 
котлар ни це – рекао је на 
скуп штин ској сед ни ци Сла
ђан Ман чић. С. Џаку ла

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ОПШТИН А СУФИНАНСИРА 
ПРОТИВГРАДНУ ОДБРАНУ

Помоћ стрелцима

Чла но ви Општин ског већа 
су , на сед ни ци одр жа ној 24. 
јуна, доне ли одлу ку о суфи
нан си ра њу про тив град них 
стре ла ца у рум ској општи ни. 

Како је инфор ми са
ла Биља на Дамља но
вић, шефи ца Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, 24 про тив
град на стрел ца ће, поред 
репу блич ких 4.000 дина ра, 
доби ја ти додат них 6.000 

дина ра од локал не само у
пра ве и то за пери од од 15. 
апри ла до 15. окто бра. 

На тери то ри ји рум ске 
општи не има 12 про тив град
них ста ни ца.

На овој сед ни ци дата је и 
сагла сност на изме ну пла на 
јав них набав ки Општин ске 
упра ве, а доне то је и реше
ње о поста вља њу јед ног 
кио ска у Добрин ци ма.

С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа

Невреме у Руми

Субот ње невре ме у 
Руми иза зва ло је, на крат
ко, мању попла ву у неким 
ули ца ма, јер атмос фер ска 
кана ли за ци ја није могла 
да при ми вели ку коли чи ну 

кише која је пала у неких 
пола сата, коли ко је тра
ја ло невре ме. Тако ђе, јак 
ветар је пору шио неко ли ко 
ста ба ла, која су брзо укло
ње на.
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ФОН ДА ЦИ ЈА „АНА И ВЛА ДЕ ДИВАЦ”: МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ИЗБЕ ГЛИ ЦА У ШИДУ

Сужи вот са мање пред ра су да
У орга ни за ци ји  Фон да ци је „Ана и 

Вла де Дивац”, у четвр так 20. јуна, у 
јед ном шид ском ресто ра ну одр жан 

је медиј ски дору чак  пово дом Међу на
род ног дана избе гли ца. Пред ста вље не 
су актив но сти под сло га ном „Сла ви мо 
разно ли кост”, а које се реа ли зу ју у окви
ру подр шке Европ ске уни је 

упра вља њу мигра ци ја ма у Репу бли ци 
Срби ји. 

Пред став ни ци меди ја и гра ђа ни који 
су при су ство ва ли, има ли су при ли ку да 
уче ству ју у кон цеп ту под нази вом „Живе 
књи ге”, који под ра зу ме ва људе као књи
ге, који има ју сво је насло ве. Кори сни ци 
При хват ног цен тра у Шиду били су сво
је вр сна жива библи о те ка, а при сут ни су 
кроз раз го вор, могли мно го да сазна ју о 
њима. 

Један од њих је и Масуд(37) из Ира на, 

инже њер, са супру гом и два сина овде је 
већ годи ну дана. 

– Вео ма сам задо во љан људи ма, 
Срби ја је лепа земља, Шид тако ђе, 
мешта ни  су љуба зни и раз у ме ју нас као 
мигран те – каже Масуд.

Циљ „Живих књи га” је да ума њи иза
зо ве са који ма се суо ча ва ју мигрант ска 
и локал на попу ла ци ја, као и да ство ри 
зајед нич ки про стор за бољу кому ни ка ци
ју. Миро слав Лубу рић, мена џер про јек та 
Фон да ци је „Ана и Вла де Дивац”, гово рио 
је о актив но сти ма које се спро во де  на 
тери то ри ји Општи не Шид.

– Срећ ни смо што уз подр шку Европ
ске уни је и Oxfam Ита ли ја, пома же мо 
локал ном ста нов ни штву, али и мигран ти
ма који су у Шиду и Обре нов цу, како би 
уна пре ди ли одно се изме ђу њих. У окви
ру актив но сти орга ни зу је мо спорт ска так
ми че ња, еко ло шке акци је где ће локал но 
ста нов ни штво са мигран ти ма да сре ђу је 
јав не повр ши не и на тај начин да се мало 
боље упо зна ју.

Актив но сти под сло га ном „Сла ви мо 
разно ли кост”, поче ле су у јуну ове годи не 
и има ју за циљ да оја ча ју зајед ни штво и 
ство ре про стор за избе гли це и локал но 
ста нов ни штво у Срби ји, са мање пред ра
су да, а више раз у ме ва ња и сарад ње. 

Д. Попов
Мигрант ска поро ди ца

ЕЛЕК ТРОН СКИ СЕМА ФОР НА ИГРА ЛИ ШТУ ФК „РАД НИЧ КИ“

Сред њо школ ци
напра ви ли сема фор
Нефор мал на гру па 

спорт ских рад ни ка из 
Шида, апли ци ра ла је 

код Фон да ци је „Ана и Вла
де Дивац“ про јек том изра де 
и поста вља ња елек трон
ског сема фо ра на игра ли шту 
ФК „Рад нич ки“. Алек сан дар 
Чајић је испред ове гру пе гра
ђа на је под се тио да је овај 
клуб про шлу сезо ну био у Вој
во ђан ској лиги, а да је сада у 
Срем ској. 

– Овај сема фор се мон ти ра 
у скла ду са зах те ви ма Фон
да ци је „Ана и Вла де Дивац“, 
која је све ово финан си ра ла. 
Има још неких радо ва и сема
фор би у сеп тем бру сигур но 
тре бао да поч не са радом, 
каже Алек сан дар Чајић

У изра ди сема фо ра зна
чај ну уло гу су има ли уче ни
ци Тех нич ке шко ле „Нико ла 
Тесла“. У изра ди сема фо ра 
уче ство ва ла су два обра зов
на про фи ла, тех ни ча ри рачу
на ра који су ради ли елек тро
ни ку и бра ва ри који су били 
заду же ни за меха ни ку.

– Деца су била врло заин
те ре со ва на, дола зи ли су и 
субо том да раде. Мате ри јал 
за изра ду ова квог сема фо
ра кошта 150 – 160  хиља
да дина ра, а ми смо ради ли 
бес плат но. Вели ки део нов ца 
оти шао је на кон струк ци ју, док 

је елек тро ни ка јеф ти ни ји део, 
рекао је Јово Дре зга, дирек
тор Тех нич ке шко ле „Нико ла 
Тесла“.

Елек трон ски сема фор 
омо гу ћи ће посе ти о ци ма да 
ква ли тет ни је пра те утак ми
це које ће се игра ти у наред

ном пери о ду. Ина че, ова квих 
сема фо ра је мало на нашим 
спорт ским тере ни ма. При ме
ра ради, сема фор у Диво шу 
коштао је 5.000 евра, а ради
ла га је јед на про фе си о нал на 
фир ма.

 Д. Попов

Мон ти ра ње сема фо ра
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ЦРВЕ НИ КРСТ ВОЈ ВО ДИ НЕ НАГРА ЂУ ЈЕ АКТИ ВИ СТЕ   

Про грам одмо ра за децу
Захва љу ју ћи Покра јин ском секре

та ри ја ту за соци јал ну поли ти ку, 
демо гра фи ју и рав но прав ност 

поло ва и Црве ном крсту Вој во ди не, 
омо гу ће но је да деца из општи на са 
тери то ри је Ауто ном не покра ји не Вој во
ди не, бора ве у одма ра ли шти ма Црве
ног крста. Деца ће ићи у одма ра ли шта 
на Вршач ком бре гу и Багре ма ру у Бач
кој Палан ци. За орга ни за ци ју Црве ног 
крста Шид, пред ви ђе но је да иде њих 
пет на ест и бора ве у одма ра ли шту на 
Вршач ком бре гу, од 29. јуна до 5. јула

– Ода бра ли смо децу из Ерде ви ка 
и Куку је ва ца, која су се актив но укљу
чи ва ла у рад Црве ног крста. Деца која 
желе да иду и који ма смо то пред ло
жи ли, иду на неку врсту опо рав ка. То 
су они нај ак тив ни ји, који су у „Неде љи 
Црве ног крста” при ку пља ли чла на ри
ну, били чла но ви еки пе Прве помо ћи, 
неки од њих и побед ни ци на так ми че

њи ма – каже Души ца Поле тан, секре
тар Црве ног крста Шид.

Овим про гра мом одмо ра и опо
рав ка деце, Црве ни крст Вој во ди не, 
даје вели ки допри нос у моти ви са њу 
за уче њем, хума ни јем одно су пре ма 
дру ги ма. Про грам под ра зу ме ва рад у 
мањим интер ак тив ним гру па ма, реа
ли зо ва ће се ради о ни це на тему про
мо ци ја хума них вред но сти, реа ли стич
ки при каз повре да,  музич ке, пле сне 
и кре а тив нопси хо ло шке ради о ни це. 
Све ће то зави си ти од инте ре со ва
ња деце. Орга ни зо ва ће се и кви зо ви, 
маскен ба ли, углав ном, све у скла ду са 
инте ре со ва њем деце. Током борав ка 
на Вршач ком бре гу са њима ће бити и 
вас пи та чи. 

У овом пери о ду пред ви ђе но је, да 
поред деце из шид ске општи не, иду и 
деца из Срем ске Митро ви це и Ири га. 

Д. Попов
Души ца Поле тан

ДРУ ШТВО ЗА ПОМОЋ МЕН ТАЛ НО НЕДО ВОЉ НО РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ОСО БА МА ОПШТИ НЕ ШИД

Увек спрем ни да пру же помоћ
Хума ност и истрај ност 

су осо би не које кра
се Дру штво за помоћ 

мен тал но недо вољ но раз ви
је ним осо ба ма. Ово дру штво 
осно ва но је пре 40 годи на, а 
на нивоу Покра ји не, Дру штво 
је про шле годи не про сла ви ло 
50 годи на од осни ва ња. Од 
тада па до данас, није пре
ста ја ло са радом.

Шид ско Дру штво поче ло је 
са радом у Основ ној шко ли 
„Јован Јова но вић Змај”, коју 
поха ђа ју деца са смет ња ма у 
раз во ју. У шко ли је та циљ на 
гру па, која је инте ре сна сфе
ра Удру же ња, ту су настав ни
ци, про фе со ри, дефек то ло
зи, пси хо ло зи, дакле сви они 
који се баве радом са таквом 
децом.  Било је логич но да 
такво удру же ње поч не са 
радом при овој шко ли. 

Чла но ви Дру штва нису 
само деца, већ и поро ди це, 
што је врло важно.

Поро ди ца је стуб, у окви
ру које дете функ ци о ни ше. 
Поред тога, чла но ви овог 
дру штва могу да буду и гра
ђа ни који желе да помог ну 
Дру штву. У раду им одре ђе
ну помоћ пру жа ју и Цен тар 
за соци јал ни рад, као и Дом 
здра вља. 

– За нас мно ги не зна
ју, јер смо мало удру же ње. 

Како шко ла „Јован Јова но вић 
Змај” нема про сто ра ни за 
свој базич ни рад, поста ви ло 
се пита ње, где наћи про стор 
у коме ће Дру штво ради
ти. Црве ни крст Шид је уви
део тај про блем, доде лили 
су нам на кори шће ње јед ну 
про сто ри ју у њихо вој згра ди. 

Већ чети ри, пет годи на, ми се 
зва нич но нала зи мо у про сто
ри ја ма Црве ног крста. Финан
си ра мо се тако што кон ку ри
ше мо на раз не про јек те код 
наше локал не зајед ни це и 
доби ја мо одре ђе на сред ства 
која су довољ на за наш ради
о ни чар ски рад, за купо ви ну 

мате ри ја ла који кори сти мо. 
Ипак, нема мо довољ но сред
ста ва која би пра ти ла рад 
Дру штва. Парт нер ство са 
Црве ним крстом нам добро 
дође,јер тако нема мо додат
них тро шко ва – каже Душан
ка Пестел нек, пред сед ни ца 
Дру штва за помоћ мен тал но 
недо вољ но раз ви је ним осо
ба ма.

Зва нич но, ово Дру штво има 
35 чла но ва. Ста рост чла но ва 
је од пред школ ског узра ста, 
до 36 годи на. Ста ро сна гра
ни ца не посто ји, а не посто
ји ни тај про блем у раз ли чи
то сти узра ста. Ради о ни це се 
одр жа ва ју уто р ком, којој се 
чла но ви јако раду ју. Про грам 
рада током годи не обу хва та 
раз ли чи те обла сти, пре све
га то су ману ел не актив но сти, 
да би децу оспо со би ли за 
неки само стал ни рад.

И ове годи не је Дру штво 
кон ку ри са ло код локал не 
зајед ни це, а за свој рад доби
ли су 80.000 дина ра. Пре ма 
речи ма Душан ке Пестел нек, 
нов цем ће се дома ћин ски 
рас по ла га ти, и као и сва ке 
годи не, орга ни зо ва ти јед но
днев ни излет за чла но ве Дру
штва, одно сно за Бео град, 
у неко позо ри ште и посе ту 
Зоо ло шком врту, што је њима 
посе бан дожи вљај. Д. П.

Душан ка Пестел нек

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРО ЈЕ КАТ „СОЦИ ЈАЛ НА ИНТЕ ГРА ЦИ ЈА КРОЗ ПАРА СПОРТ“

Раз вој рекре а тив ног и так ми чар ског 
спор та за инва лид на лица

Про је кат „Соци јал на инте гра ци ја 
кроз пара спорт – Para in spi red!“ 
који зајед нич ки спро во де Покра

јин ски секре та ри јат за спорт и омла ди
ну, као воде ћи парт нер, Фонд „Европ
ски посло ви“ АП Вој во ди не, Општи на 
Инђи ја и Олим пиј ски коми тет Босне и 
Хер це го ви не, у окви ру ИПАII про гра ма 
пре ко гра нич не сарад ње Срби ја  Босна 
и Хер це го ви на, пред ста вљен је на 
зајед нич кој кон фе рен ци ји у уто рак, 18. 
јуна у згра ди Општи не Инђи ја. Сред
ства за спро во ђе ње про јек та изно се 
263.914,43 евра, Европ ска уни ја кофи
нан си ра у изно су од 224.327,27 евра.

Покра јин ски секре тар за спорт и 
омла ди ну Вла ди мир Батез изја вио 
је, да про је кат има изу зе тан зна чај за 
раз вој и рекре а тив ног и так ми чар ског 
спор та међу осо ба ма са инва ли ди те
том. 

– Циљ про јек та „Para in spi red!“ је 
пове ћа ње уче шћа осо ба са инва ли
ди те том у спорт ским актив но сти ма у 
погра нич ном под руч ју, као и ства ра ње 
усло ва за већу доступ ност спорт ске 
инфра струк ту ре осо ба ма са инва ли ди
те том –рекао је Батез и додао, да про

је кат под ра зу ме ва читав низ актив но
сти, које ће тра ја ти 15 месе ци. 

То су: истра жи ва ње о уче шћу осо ба 
са инва ли ди те том у спорт ским актив
но сти ма у Сре му и кан то ну Сара је во, 
на осно ву кога ће бити ура ђен настав
ни мате ри јал за спорт ске струч ња ке 
анга жо ва не у спор ту осо ба са инва ли
ди те том, затим чети ри ради о ни це, две 
у Сара је ву и две у Инђи ји, сим по зи ју
ми на који ма ће бити пред ста вље ни 
резул та ти истра жи ва ња и ино ва ци је за 
укљу чи ва ње осо ба са инва ли ди те том у 
спорт ске актив но сти, анга жо ва ње чети
ри спорт ска струч ња ка који ће осам 
месе ци ради ти на про мо ци ји спор
та осо ба са инва ли ди те том и, тако ђе, 
набав ка спорт ске опре ме за локал не 
спорт ске орга ни за ци је које раде са 
спор ти сти ма са физич ким инва ли ди те
том и пре во зног сред ства за осо бе са 
инва ли ди те том.

Покра јин ски секре тар за спорт и 
омла ди ну нагла сио је да овај про је кат 
има изу зе тан дру штве ни зна чај, као и 
да су бене фи ти више стру ки.

– Један од бене фи та је и набав ка 
ком би ја за пре воз спор ти ста са инва

ли ди те том и 10 инва лид ских коли
ца при ла го ђе них за про фе си о нал ни 
пара о лим пиј ски спорт, као и набав ка 
и дру ге спорт ске опре ме и рекви зи та, 
јер је циљ овог про јек та упра во ства
ра ње усло ва да се што више осо ба са 
инва ли ди те том може бави ти спорт
ским актив но сти ма – изја вио је Батез и 
додао, да су про мо те ри про јек та про
сла вље ни пара о лим пиј ски шам пи о ни 
и осва ја чи вели ког бро ја меда ља на 
међу на род ним так ми че њи ма у пара
спор ту, Бори сла ва ПерићРан ко вић, 
Злат ко Кеслер и Деја на Бач ко.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја изра зио је задо вољ ство што је 
та локал на само у пра ва копарт нер на 
про јек ту који је важан за, како је рекао, 
сугра ђа не са инва ли ди те том, и да има 
шири дру штве ни зна чај. 

– Са Покра јин ским секре та ри ја том 
за спорт и омла ди ну, кроз реа ли за ци ју 
низа про је ка та, наша општи на оства
ру је добру сарад њу. Вео ма зна чај не 
про јек те смо, до сада, реа ли зо ва ли у 
сарад њи са Секре та ри ја том и надам се 
да ће та сарад ња бити успе шна и убу
ду ће – рекао је Гак. М. Ђ.

Пред ста вљен про је кат Para in spi red!

ИНДУ СТРИЈ СКА ЗОНА

Кому нал но опре ма ње
У току су радо ви на послед њој фази 

опре ма ња севе ро и сточ не инду стриј
ске зоне у Инђи ји, који под ра зу ме ва ју 
изград њу фекал не кана ли за ци је дуж 
десног кра ка сао бра ћај ни це Ц2 који 
се нала зи иза посто је ћих ком па ни ја 
Грунд фос и Индо фуд.

Како исти чу пред став ни ци локал не 
само у пра ве, рок за завр ше так радо

ва је 1. сеп тем бар, а укуп на вред ност 
пре ма про јек ту изно си непу них шест 
мили о на дина ра. Изград ња фекал не 
кана ли за ци је у дужи ни од 600 мета ра 
финан си ра се уз помоћ Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство, који је обез бе
дио 47,5 про це на та сред ста ва, а оста
так Општи на Инђи ја.

Након изве де них радо ва, инђиј ска 
севе ро и сточ на инду стриј ска зона биће 
пот пу но кому нал но опре мље на и као 
таква, пред ста вља нај а трак тив ни ју 
лока ци ју за инве сти ра ње у југо и сточ
ној Евро пи, кажу над ле жни и дода ју, 
да ће пре ма пла ну, на овој лока ци ји у 
наред ном пери о ду поста ви ти и јав ну 
расве ту. 



1126. JUN 2019.   M NOVINE

УДРУ ЖЕ њЕ „КАР ЛО ВА БАРА“ 

Радо ви на Пин цо вој бари
Чла но ви Удру же ња гра ђа на „Кар

ло ва бара” из Инђи је већ неко 
вре ме анга жо ва ни су на уре ђе њу 

Пин цо ве баре, некул ти ви са ног про
сто ра који се годи на ма уна зад нала зи 
у лошем ста њу. Удру же ње је про шле 
годи не очи сти ло лока ци ју, а ове годи
не наста вља ју се актив но сти ма.

Миша Пре би са лић, један од ини ци
ја то ра овог Удру же ња, исти че да ће 
Инђиј ци убу ду ће има ти јед ну лепу 
зеле ну оазу, место за пеца ро ше и све 
љуби те ље при ро де. Како је иста као, у 
току је коше ње трске и под вод не тра
ве која је непо вољ но ути ца ла на очу
ва ње и раз ви ја ње фло ре и фау не.

 Некон тро ли сан раст ових биља ка 
угро жа вао је рибљи фонд, а са дру ге 
стра не и ружи ло изглед баре. Коше ње 
трске и под вод не тра ве врши се при
ла го ђе ном амфи би јом и оче ку је се да 
ће радо ви бити завр ше ни за неко ли ко 
дана  каже Пре би са лић и дода је, да 
се на том про сто ру пла ни ра изград ња 
пар ка са пра те ћим моби ли ја ри ма.

 Ми смо већ кре ну ли са озе ле ња ва
њем, те је заса ђе но 40 сад ни ца туја и 

30 бре сто ва. Тако ђе, бара је пори
бље на са две тоне бабу шке, шара на и 
аму ра, уре ђен је при лаз, изне то је 80 
ками о на сме ћа  додао је Миша.

Удру же ње „Кар ло ва бара“ доби ло је 
сред ства на општин ском кон кур су за 

реа ли за ци ју про јек та који се одно си 
на уре ђе ње Пин цо ве баре, која се 
про сти ре на нешто више од јед ног 
хек та ра, а цела око ли на зау зи ма ско
ро чети ри хек та ра.
 М. Ђ.

 Пин цо ва бара

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак у поне де љак, 17. јуна 
уру чио је 90 уго во ра сту ден ти ма 

који су оства ри ли пра во на сти пен ди је 
у школ ској 2018/2019. годи ни. За раз
ли ку од прет ход не школ ске годи не, 
ове ће сти пен ди је на месеч ном нивоу 
изно си 15.000 дина ра и испла ћу је се 
у тра ја њу од 10 месе ци. Гак је током 
обра ћа ња сту ден ти ма иста као да је 
виси на сти пен ди је пове ћа на за 3.000 
дина ра у одно су на про шло го ди шњу, 
а да је 2016. годи не она изно си ла све
га 7.500 дина ра. 

 – Сту дент ске сти пен ди је уве ћа ва
мо из годи не у годи ну, а наш план, 
да ове годи не буде виша у одно су на 
про шлу, сада се и оства рио. Сту ден
ти су понос општи не Инђи ја и ово је 
нај ма ње што може мо учи ни ти за њих. 
Заи ста жели мо да пока же мо коли
ко нам је ста ло до њих и мислим да 
то ради мо на нај бо љи могу ћи начин. 
Уко ли ко се реа ли зу ју неке од инве
сти ци ја које оче ку је мо, посто ји могућ
ност да сти пен ди је у наред ним годи
на ма буду још више. Чини мо све да 
обра зо ва не, мла де људе задр жи мо у 

Инђи ји, јер нам инве сти ци је ништа не 
зна че, уко ли ко неће има ти ко да ради 
– иста као је Вла ди мир Гак.

Током при је ма, пред сед ник је под
се тио на још један вели ки про је кат 
који се при пре ма у Инђи ји. Како је 
било речи, Општи на пла ни ра изград
њу кадров ских ста но ва за мла де до 
40 годи на, који ће бити изгра ђе ни 
код Хра ма Све тог цара Кон стан ти на 
и цари це Јеле не, на лока ци ји где ће 
уско ро поче ти изград ња новог врти
ћа.

М. Ђ.

СТИ ПЕН ДИ ЈЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ ИНЂИЈ СКЕ СТУ ДЕН ТЕ

Пове ћан нов ча ни износ
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СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Боље стање у јав ним пред у зе ћима
Пред сед ник Општи не Инђи ја 

Вла ди мир Гак, након редов ног 
састан ка Систе ма 48 у Инђи ји 

одр жа ном у петак 21. јуна, гово рио је 
о тре нут ном ста њу у којем се нала зе 
јав на пред у зе ћа. Он је иста као да је 
данас, након три годи не од пре у зи ма
ња одго вор но сти за гра ђа не општи не 
Инђи ја, ситу а ци ја мно го боља. 

– Ста ње у јав ним пред у зе ћи ма је неу
по ре ди во боље како на пољу финан си
ја тако и на пољу ефи ка сно сти и рада. 
Само ЈКП „Кому на лац” данас има пет 
нових ками о на у одно су на ситу а ци ју 
пре три годи не. Зна мо да су неки ками
о ни били ста ри и више од 30 годи на, 
самим тим је ефи ка сност овог јав ног 

пред у зе ћа дале ко боља, што се и види 
на уре ђе њу и чисто ћи целе општи не – 
рекао је Гак. 

Први човек Општи не Инђи ја је иста
као и да је у оста лим јав ним пред у зе ћи
ма слич на ситу а ци ја.

– Финан сиј ска ситу а ци ја у свим јав
ним пред у зе ћи ма је мно го боља, али да 
је иде ал но није, позна то је да су дуго ви 
били вели ки. Општин ско руко вод ство је 
пока за ло вели ку одго вор ност, уло жи ли 
смо огром не напо ре да ситу а ци ју дове
де мо у нор ма лу – додао је Гак.

Пред сед ник Гак се током раз го во
ра освр нуо на акту ел ну ситу а ци ју са 
вели ком коли чи ном атмос фер ске воде 
током обил них пада ви на.

– Молим гра ђа не да има ју раз у ме ва
ња, јер реша ва мо један по један про
блем. Немо гу ће је, да када се деси да 
има мо 30 или 40 лита ра кише по метру 
ква драт ном, атмос фер ска кана ли за ци
ја која је пра вље на пре 20 годи на, упи
је сву воду. Исто се одно си и на дру ге 
ства ри. Сигу ран сам да ћемо у Инђи ји 
у буду ће има ти дале ко бољу инфра
струк ту ру, тако да када реши мо еле
мен тар не и основ не ства ри које нас 
муче, реши ће мо и про блем атмос фер
ских вода. У наред ном пери о ду ће бити 
ура ђе ни тро то а ри и атмос фе р ска кана
ли за ци ја у Голу би нач кој ули ци, јер се 
све ради по при о ри те ти ма – обја снио је 
Вла ди мир Гак. М.Ђ.

Саста нак Систе ма 48

Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Нов бунар у функ ци ји
Неста ши це воде и про бле

ми са водо снаб де ва њем 
про шлост су за ста нов

ни ке општи не Инђи ја, јер над
ле жни кон ти ну и ра но раде на 
побољ ша њу водо снаб де ва ња 
изград њом нових буна ра.

У петак, 21. јуна пуште на је у 
проб ни рад још јед на бате ри ја 
буна ра на инђиј ском изво ри
шту, о чему су јав ност изве сти
ли пред став ни ци Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“.

 Пушта њем у рад још јед ног 
буна ра, пове ћа ва се капа ци тет 
воде на изво ри шту и ства ра ју 
усло ви за проб ни рад фабри ке 
воде, рекао је дирек тор „Водо

во да“ Дра го љуб Три фу но вић и 
додао, да Инђи ја нема рестрик
ци је од 1. јуна 2016. годи не, 
када је име но ва но ново руко
вод ство. 

 Сла жем се да је пот пу но 
нор мал на ствар у 21. веку да 
има мо ста бил но водо снаб де
ва ње, али тре ба се ипак сети ти 
да смо од 2010. годи не има ли 
кон ти ну и ра не рестрик ци је и не 
само то, него ситу а ци ју када 
вода није била за упо тре бу. Као 
што смо завр ши ли мно ге про
јек те које је неко дру ги запо
чео, тако ћемо и фабри ку воде 
ста ви ти у функ ци ју  иста као је 
дирек тор Три фу но вић. 

М. Ђ.
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ПРИ ЈЕМ УСПЕ ШНИх АТЛЕ ТИ ЧА РА И РУКО МЕ ТА ШИ ЦА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Понос Сремске Митровице

Град ска упра ва за кул ту ру, обра зо ва
ње и спорт, Град Срем ска Митро ви ца 
и Спорт ски савез је орга ни зо вао 20. 

јуна у Град ској кући при јем за успе шне 
спор ти сте из три клу ба: Жен ски руко мет
ни клуб „Срем“, Атлет ски клуб „Сир ми ум“ 
и Атлет ски клуб „Срем“. Повод су били 
одлич ни резул тати које су спор ти сти 
ових клу бо ва оства ри ли у првој поло ви
ни годи не.

– Жен ски руко мет ни клуб „Срем“ осво
јио је тре ће место на Држав ном првен
ству за кадет ки ње, атле ти ча ри „Сре ма“ 
и „Сир ми у ма“ нас сва ко днев но обра ду ју 
неким добрим резул та ти ма. Довољ но 
је поме ну ти да је Дра га на Тома ше вић 
оства ри ла нор му за Свет ско првен ство у 
Дохи, да је Слав ко Сте вић испу нио нор
му за уче шће на Европ ском првен ству 
у Швед ској у јулу. Оче ку је мо исто тако 
добре резул та те од Мари је Вуче но вић и 
Ведра на Сам ца и надам се да ће Срем
ска Митро ви ца на вели ким так ми че њи ма 
има ти вели ки број пред став ни ка, рекао 

је гене рал ни секре тар Спорт ског саве за 
Срем ске Митро ви це Нема ња Црнић. 

Капи тен ЖРК „Срем“ Мили ца Зубо вић 
је наве ла да је вео ма поно сна на постиг
нут резул тат.

– На држав ном првен ству за кадет ки
ње осво ји ле смо тре ће место. У полу фи
на лу смо изгу би ле од еки пе из Шап ца, 
али смо се бори ле до кра ја и дале свој 
мак си мум. Надам се да ће у будућ но сти 
бити ова квих, али и још бољих резул та
та, рекла је Мили ца Зубо вић.

Вања Мила но вић, атле ти чар ка „Сир
ми у ма“, иста кла је резул тат шта фе те у 
трци 100   200 – 300 – 400 мета ра.

– Оства ре ним резул та том у овој шта
фет ној трци у саста ву Тама ра Пре ка јац, 
Мила Марин ко вић, Ксе ни ја Зора но вић и 
ја смо обо ри ле држав ни рекорд. Тру ди мо 
се да што више уче ству је мо на так ми че
њи ма и да постиг не мо добре резул та те. 
Пре све га се дру жи мо, што је нај бит ни
је и тру ди мо се да исто вре ме но буде мо 
успе шни и у шко ли. Мно го нам зна чи 

и подр шка тре не ра који су увек уз нас, 
иста кла је Вања Мила но вић.

Ведран Самац, бацач копља АК „Сир
ми ум“, вео ма је задо во љан почет ком 
сезо не.

– Захва лио бих се на див ном при је му 
у Град ској кући. Ја сам тек на почет ку 
сезо не. У Клу жу сам осво јио дру го место 
са резул та том 80,09 мета ра. Затим сам 
на Атлет ском митин гу у Зени ци осво јио 
прво место са резул та том 80,04 мета ра. 
Ово ми је нај у спе шни ји поче так сезо
не у послед њих десет годи на, коли ко 
се бавим атле ти ком. Надам се да ће 
се поно ви ти резул тат од про шле годи
не, који овог пута неће бити пони штен. 
Надам се да ћу оства ри ти нор му за Свет
ско првен ство и за Олим пиј ске игре сле
де ће годи не, рекао је Самац.

Сво јим резул та ти ма су се иста кли и 
атле ти ча ри Мир ко Мау на, Слав ко Сте
вић, Ања Лајић, Ђор ђе Кре мић, Андреј 
Јок си мо вић, Мила Миљ ко вић и Мила на 
Симић. З. Попо вић

При јем у Град ској кући

Нема ња Црнић Ведран СамацВања Мила но вић Мили ца Зубо вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво јен изве штај
буџе та за 2018. годи ну

Сед ни ца Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро
ви ца је одр жа на у сре

ду 19. јуна. На овој сед ни ци 
су усво је ни изве шта ји о сте
пе ну ускла ђе но сти пла ни ра
них и реа ли зо ва них актив
но сти јав них пред у зе ћа за 
2019. годи ну, као и изве штај 
о раду Цен тра за соци јал ни 
рад „Сава“ за 2018. годи ну. 
Тако ђе, усво јен је и пред лог 
одлу ке о завр шном рачу
ну буџе та Гра да Срем ска 
Митро ви ца за 2018. годи
ну и њего ва реви зи ја, али и 
спо ра зум о сарад њи и реа
ли за ци ји про јек та „Рефор
ма локал них финан си ја II у 
Срби ји (РЕЛОФ II)“

– Про те клу годи ну, када 
гово ри мо о буџе ту, сма трам 
успе шном. Мада, може увек 
боље и ква ли тет ни је и томе 
се тежи. Про јек ти, који су 
зацр та ни за 2018. годи ну 
су реа ли зо ва ни. Нагла сио 
бих да нисмо има ли није
дан дан бло ка де буџе та, он 
је ликви дан, нисмо има ли 
нијед ну при нуд ну напла ту од 
наших доба вља ча за неиз
ми ре не оба ве зе. Без обзи ра 
што су посто ја ле гла си не да 
је посто ја ла бло ка да буџе

та, то су биле непро ве ре не 
и нетач не инфор ма ци је. У 
изве шта ју реви зор ске инсти
ту ци је сто ји назна ка – под 
резер вом. То под ра зу ме
ва одре ђе не при мед бе на 
рад. Те при мед бе не садр же 
нијед ну финан сиј ску ште
ту по буџет Гра да, оне су 
у ства ри адми ни стра тив не 
при ро де. Нагла сио бих да не 
посто је сред ства која нема ју 
покри ће, одно сно да је била 
било каква зло у по тре ба, 
рекао је Душко Шаро шко вић, 
начел ник Град ске упра ве за 

буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој.

Он је додао и да Закон о 
буџет ском систе му нала же 
интер не реви зи је код свих 
буџет ских кори сни ка, што 
под ра зу ме ва уво ђе ње систе
ма финан сиј ског упра вља ња 
и кон тро ле, али и интер ног 
реви зо ра као пер со нал ног 
реше ња.

– Ми кроз Про је кат 
„РЕЛОФ“ обез бе ђу је мо 
интер ну реви зи ју у Град ској 
упра ви, као и три систе ма 
финан сиј ског упра вља ња и 

кон тро ле код три инди рект на 
буџет ска кори сни ка Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул
ту ре, Исто риј ски архив Срем 
и ПСЦ „Пин ки“, што је закон
ска оба ве за. На овај начин 
се у ства ри доби ја ју кори
сни ала ти за функ ци о ни са
ње и уна пре ђе ње рада, као 
и за пра вил ни је кори шће ње 
сред ста ва, навео је Шаро
шко вић.

Тако ђе, на овој сед ни ци 
је усво је на одлу ка о кућ ном 
реду у стам бе ним и стам бе
нопослов ним објек ти ма на 

Про те клу годи ну, када гово ри мо о буџе ту, сма трам успе шном. Мада, увек може боље 
и ква ли тет ни је и томе се тежи. Про јек ти, који су зацр та ни за 2018. годи ну су реа ли зо ва
ни. Нагла сио бих да нисмо има ли није дан дан бло ка де буџе та, он је ликви дан, нисмо 
има ли нијед ну при нуд ну напла ту од наших доба вља ча за неиз ми ре не оба ве зе, рекао 
је Душко Шаро шко вић, начел ник Град ске упра ве за буџет и локал ни еко ном ски раз вој

Сед ни ца Град ске скуп шти не

Милош КовачДушко Шаро шко вић Жељ ко Осту пањ
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тери то ри ји Срем ске Митро
ви це.  

– Нови кућ ни ред је ускла
ђен са новим Зако ном о ста
но ва њу. Нај ви ше поле ми
ке се воде о виси ни казни, 
иста као бих да оне нису 
зна чај но поо штре не у одно
су на прет ход ни акт о кућ
ном реду. Посто ји пре ко 30 
чла но ва који ма су про пи са
не нов ча не казне за непри
др жа ва ње кућ ног реда, а 
нај ве ћа је 20.000 дина ра и 
то се углав ном одно си на 
прав но лице. Има ли смо 
доста про бле ма и при ту жби 
при ли ком самог одр жа ва ња 
и изво ђе ња радо ва на теку
ћем одр жа ва њу. Кон стант
но наи ла зи мо на про бле ме 
и нео д го вор ност ста на ра, 
који не скла ња ју ства ри из 
ход ни ка, иако су упо зо ре ни 
да то мора ју ура ди ти. Нови 
акт о кућ ном реду пред ви ђа 
санк ци је за такве пре кр ша
је. Када он сту пи на сна гу, 
након обја вљи ва ња у Слу
жбе ном гла сни ку, моћи ћемо 
уз помоћ инспек ци ја Гра
да Срем ска Митро ви ца да 
реши мо про бле ме са који ма 
се сва ко днев но сусре ће мо. 
Има ли смо мно го ситу а ци
ја у који ма смо зати ца ли 
сме ће у ход ни ку, огрев, а то 
се сада неће толе ри са ти. 
Овом при ли ком их пози вам 
да се инфор ми шу и да се 
при др жа ва ју акта о кућ ном 
реду, рекао је Милош Ковач, 
дирек тор „Град ског ста но ва
ња“. 

Жељ ко Осту пањ, лицен ци
ра ни про фе си о нал ни управ
ник, иста као је про блем теку
ћег одр жа ва ња и хиги је не 
одре ђе ног бро ја ста на ра који 
се не при др жа ва ју колек тив
ног начи на живо та у стам бе
ној зајед ни ци у којој живе. 

– Ту мислим на нео др
жа ва ње чисто ће ход ни ка, 
ула за у стам бе ну згра ду и 
оста вља ње сме ћа. Иста
као бих да нису бит не толи
ко санк ци је, које пред ви ђа 
нови кућ ни ред, већ да сва ки 
ста нар у јед ној згра ди мора 
бити све стан да је та згра да 
њего ва и да се више неће 
поја ви ти ника ква дру штве на 
зајед ни ца која ће финан си
ра ти одр жа ва ње. Мислим да 
би ста на ри тре ба ло добро 
да раз ми сле пре него што се 
искљу че из „Град ског ста но
ва ња“, јер су наши објек ти 
доста ста ри и мало ко има 
инве сти ци ја као стам бе на 
зајед ни ца, којом би се згра
да могла одр жа ва ти, рекао је 
Осту пањ.

Нови акт о кућ ном реду 
за баца ње сме ћа кроз про
зор или тера су, као и у ход
ни ци ма стам бе них згра да, 
зајед нич ким про сто ри ја ма, 
за оште ће ње зидо ва и вра
та пред ви ђа казну од 2.000 
дина ра. За држа ње пред ме
та на тера са ма и бал ко ни ма 
који нару ша ва ју изглед згра
де, нов ча на казна је 2.000 
дина ра. Казна од 5.000 дина
ра је пред ви ђе на за сва ког ко 
изво ди гра ђе вин ске радо ве, 
а није оба ве стио про фе си
о нал ног управ ни ка и нема 
дозво лу од над ле жног орга
на. Тако ђе, уко ли ко неко 
пла ни ра про сла ву у свом 
ста ну, мора оба ве сти ти оста
ле ста на ре, а сла вље може 
тра ја ти до 1.00 сата после 
поно ћи. У супр от ном, казна 
је 5.000 дина ра. Казна од 
10.000 дина ра је пред ви ђе на 
за сва ко неструч но лице које 
изво ди радо ве на гро мо бра
ну, сва ког ко не пред у зи ма 
мере зашти те про тив пуца
ња водо вод них и кана ли за
ци о них инста ла ци ја, посеб
но у зим ском пери о ду. 

Поред ових тача ка, усво је
не су прве изме не про гра ма 
посло ва ња Атлет ског ста ди
о на за 2019. годи ну, као и 
за Тури стич ку орга ни за ци ју 
Срем ска Митро ви ца. Затим, 
усво је на је прва допу на и 
изме на годи шњег пла на рада 
ПУ „Пче ли ца“, као и четвр та 
изме на и допу на пред школ
ског про гра ма и пред лог 
Ста ту та те уста но ве. Усво јен 
је Ста тут Библи о те ке „Гли го
ри је Воза ре вић“, колек тив ни 
уго вор Дома здра вља, дру га 
изме на про гра ма посло ва ња 
за 2019. годи ну Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка, пред лог 
одлу ке о изме на ма одлу ке 
о утвр ђи ва њу нази ва ули
ца и засе ла ка у насе ље ним 
мести ма и пред лог про ме не 
уре ђе ња, оту ђе ња и дава ња 
у закуп гра ђе вин ског земљи
шта. Усво је ни су пред ло зи 
закљу ча ка о рас пи си ва њу 
дру гог огла са ради оту ђе ња 
непо крет но сти из сво ји не 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
– дво соб ног ста на на Тргу 
Ћире Миле ки ћа број 10, стан 
два и дво со бан стан, број 27 
у стам бе ној згра ди за колек
тив но ста но ва ње у Њего ше
вој 25. Усво је но је реше ње 
о оту ђе њу непо крет но сти из 
јав не сво ји не Гра да Срем
ска Митро ви ца непо сред ном 
погод бом уз нак на ду пред у
зе ћу „Теле ком Срби ја“.

З. Попо вић
Фото: Б. Туцаковић 

ГРАД СКА КУЋА

„Ствар но важна 
кар ти ца“

Фон да ци ја „Ана и Вла
де Дивац“ је пред ста
ви ла „Ствар но важну 

кар ти цу“ у сре ду 19. јуна у 
Град ској кући. Ова кар ти ца 
пред ста вља један ино ва
тив ни модел при ку пља ња 
сред ста ва у виду потро шач
ке кар ти це лојал но сти која 
пове зу је гра ђа не, невла ди
не орга ни за ци је и локал не 
ком па ни је у циљу про мо ци
је добро чин ства и соли дар
но сти у локал ним зајед ни
ца ма. Кори шће њем ове кар
ти це у про дав ни ца ма, које 
су део овог про јек та, гра ђа
ни оства ру ју попуст при сва
кој купо ви ни, а исто вре ме но 
се локал ној зајед ни ци дони
ра један про це нат за финан
си ра ње про је ка та у гра ду 
које ће гра ђа ни сами бира
ти.  

– Кори шће ње ове кар ти це 
омо гу ћа ва раз вој локал не 
зајед ни це. Нада мо се да ће 
се што више пред у зет ни ка 
на овом састан ку при кљу чи
ти нашем про гра му. Посто је 
стан дард не одштам па не 
кар ти це, које ће се нала зи ти 
за поче так у Град ској кући, а 
касни је и у свим про дав ни

ца ма које су укљу че не у 
про грам. Посто је и вир ту ел
не кар ти це. Довољ но је да 
се оде на www.stvar no va zna.
rs, заин те ре со ва ни гра ђа ни 
том при ли ком могу оста ви ти 
подат ке и доби ти сво ју кар
ти цу, која се кори сти у виду 
апли ка ци је. Тако ђе, на 
истом сај ту се може пра ти ти 
коли ко је сред ста ва при ку
пље но, као и потен ци јал не 
про јек те, рекла је Јеле на 
Ракић из Фон да ци је „Ана и 
Вла де Дивац“.

Воји слав Мир нић, начел
ник Град ске упра ве за 
здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту је овом при ли ком 
иста као да су ова кви про јек
ти вео ма важни за сва ку 
локал ну зајед ни цу.

– На овај начин и гра ђа ни 
уче ству ју, јер могу пред ла га
ти про јек те које желе да се 
реа ли зу ју у Срем ској Митр
о ви ци. Тре нут но су у току 
пре го во ри са потен ци јал ним 
пред у зет ни ци ма који би уче
ство ва ли у овом про јек ту. 
До сеп тем бра би тре ба ло 
да се кар ти це поде ле, навео 
је Мир нић. 

З. Попо вић

Воји слав Мир нић Јеле на Ракић

Са састан ка
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ЈКП „ВОДО ВОД“

Лет ња потро шња воде
– систем ста би лан
Во д о  с н а б  д е  в а  њ е 

Митров ча на и мешта
на насе ље них места 

који су у јав ном систе му 
водо снаб де ва ња, на поче ку 
лет ње сезо не тече без про
бле ма, а с обзи ром на рас
по ло жи ве капа ци те те срем
ско ми тро вач ког „Водо во да” 
таква ситу а ци ја би тре ба ло 
да оста не и током наред ног 
пери о да.

Висо ке тем пе ра ту ре које 
су обе ле жи ле прет ход них 
10ак дана усло ви ле су и 
оче ки ва ни пораст потро
шње воде. Из Постро је ња 
за пре ра ду воде у Срем
ској Митро ви ци, у дистри бу
тив ну мре жу у том пери о ду 
поти сну то је 228. 793 куб них 
мета ра воде што је у про
се ку днев но ско ро 23. 000 
куб них мета ра,  одно сно 265 
лита ра у секун ди. Про ток од 
265 лита ра у секун ди је за 
око 25 посто већи од сред
њег више го ди шњег про се
ка. Анга жо ва ност бунар ских 
капа ци те та била је у опти
мал ним гра ни ца ма и кре та
ла се од шест рад них буна
ра током ноћи, до мак си мум 

10 у днев ним шпи це ви ма. 
Од 14 актив них буна ра 

12 је спрем но за рад. Пред 
насту па ју ћу лет њу сезо ну 
пре вен тив но су оба вље ни 
радо ви на три буна ра (на 

два у Мар тин ци ма и на јед
ном у С. Митро ви ци) како би 
се регу ли са ле неис прав но
сти на непо врат ним клап на
ма на бунар ским коло на ма. 
У пла ну је акти ви ра ње још 

јед ног буна ра у Мар тин ци ма 
у који је потреб но угра ди ти 
нову пум пу, а која је у про те
клом пери о ду и наба вље на. 

Локал ни водо вод ни 
систе ми током прет ход
ног пери о да ради ли су у 
гра ни ца ма мак си мал них 
капа ци те та. Сва ка црп на 
ста ни ца се током неде ље 
оби ђе мини мал но три пута 
од стра не елек тро и тех
но ло шке слу жбе, а јед ном 
недељ но лабо ра то ри ја узи
ма узо рак са сва ке од њих.

Ресур си ЈКП „Водо вод“ 
који су у функ ци ји водо
снаб де ва ња добро су при
пре мље ни за лет њу сезо ну. 
Пред у зе те су све пре вен
тив не мере и актив но сти са 
циљем да током оче ки ва не 
пове ћа не потро шње водо
снаб де ва ње буде ста бил но 
и без про бле ма. То се пре 
све га одно си на сана ци ју 
ква ро ва на цево во ди ма и 
испи ра ње водо вод не мре же 
у гра ду и свим насе ље ним 
мести ма. 

– Пове зи ва њем Чал ме на 
јав ни систем водо снаб де
ва ња трај но је решен про

Бори слав Бабић, в.д. дирек то ра

НАСТА ВАК РАДО ВА У ЖЕЛЕ ЗНИЧ КОЈ УЛИ ЦИ

Рекон струк ци ја
водо вод не мре же
Након успе шно завр ше не рекон струк ци је водо вод не и 

кана ли за ци о не мре же у Желе знич кој ули ци про шле 
годи не, у току је наста вак ових радо ва у делу те ули

це у бли зи ни Желе знич ке ста ни це, што обу хва та и улаз у 
Ули цу Дра ги ње Ник шић, иза ауто бу ске ста ни це.

Рад ни ци ЈКП Водо вод изво де рекон струк ци ју водо вод не 
мре же у дужи ни око 450 мета ра. То под ра зу ме ва поста
вља ње поли е ти лен ских цево во да раз ли чи тих преч ни ка, 
рекон струк ци ју два и изград њу још два нова чвор на места, 
као и рекон струк ци ју кућ них при кљу ча ка. Исто вре ме но, 
за потре бе кори сни ка у овом делу гра да, поста вља ју се 
и три нова хидран та. Кана ли за ци о на мре жа на овој део
ни ци изгра ђе на је у дужи ни од око 40 метар, као и нови 
при кључ ци.

За вре ме тра ја ња радо ва повре ме но ће дола зи ти до 
кра ћих засто ја у водо снаб де ва њу, те пред ла же мо нашим 
кори сни ци ма који ста ну ју у зони гра ди ли шта, да и у наред
ном пери о ду при пре ме мање зали хе воде за основ не 
живот не потре бе. Овом при ли ком им се захва љу је мо на 
стр пље њу и раз у ме ва њу.

Љ. Ј.
Изград ња кана ли за ци је
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блем са недо стат ком воде 
током лета у овом месту, 
док ће мешта ни са локал
ним систе мом водо снаб де
ва ња током лета, мора ти 
раци о нал но да кори сте воду 
како би избе гли неста ши це. 
За мешта не Јар ка, Босу та, 
Срем ске Раче и Диво ша је 
важно да у дани ма са висо
ким тем пе ра ту ра ма воду 
кори сте само за основ не 
живот не потре бе, а не за 
зали ва ње, пра ње меха ни
за ци је и слич но. У слу ча ју 
да у овим мести ма дође до 
нестан ка воде, ЈКП „Водо
вод“ ће упу ти ти цистер ну 
за воду, како би се пре вла
да ла таква ситу а ци ја, речи 
су Бори сла ва Баби ћа, в.д. 
дирек то ра ЈКП „Водо вод“ 
Срем ска Митро ви ца.

Дис пе чер ска слу жба овог 
јав ног пред у зе ћа заду же
на за мони то ринг ста ња на 
тере ну непре кид но, 24 сата, 
пра ти испо ру ку воде ка 
потро ша чи ма, као и потро
шњу и при ти сак у дистри
бу тив ном систе му, како би 
услед евен ту ал них про бле
ма, реак ци ја била пра во вре
ме на.

Када је реч о ква ли те ту 
воде за пиће, ана ли зе пока
зу ју да она одго ва ра свим 
пара ме три ма Пра вил ни ка 
о хиги јен ској исправ но сти, 
тако да потро ша чи могу 
несме та но и без боја зни да 
је кори сте.

 Љ. Јан ко вић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Акци ја саку пља ња 
пести цид ног отпа да

Завр ше на је акци ја при ку пља ња амба
ла жног пести цид ног отпа да на тери
то ри ји Срем ског окру га, која је реа ли

зо ва на пети пут, у орга ни за ци ји Удру же ња 
SEC PA. Акци ју су на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це подр жа ли Аген ци ја за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца, као и 
Град ска упра ва за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не, посеб но у делу наја ве и 
про мо ци је. 

– Та подр шка дала је и пози тив не ефек
те, саку пље но је више опа сног отпа да него 
прет ход них годи на, и више субје ка та се 
ода зва ло акци ји. У пери о ду од 2022. маја, 
на тери то ри ји Срем ске Митро ви це, орга
ни зо ва но при ку пља ње је врше но у 11 села 
и у гра ду, а при ку пље но је 2,5 тоне (2.512 
кило гра ма) пести цид ног отпа да. Нај ви ше 
пољо при вред ни ка се ода зва ло у Ман ђе ло
су (30) и Мар тин ци ма (27), док је коли чин ски 
нај ви ше отпа да при ку пље но у Чал ми (851 
кило грам). Ове годи не је у акци ју укљу че но 
јед но село више него про шле годи не, чиме 
се ука зу је на потре бу да се акци ја наста
вља у буду ће, и про ши ри на она места која 
нису укљу че на, а има ју потре бу за одла га
њем пести цид ног отпа да – рекао је Петар 
Самар џић, дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој. 

Међу они ма који су пре да ли амба ла жу, 
било је и пољо при вред ни ка који су ове годи
не апли ци ра ли за сред ства из IPARD про
гра ма, а један од оба ве зних усло ва за кон

ку ри са ње за доде лу сред ста ва, јесте упра во 
потвр да о аде кват но збри ну том пести цид
ном отпа ду, која се доно си о цу амба ла же 
изда је на лицу места.

Циљ ове акци је јесте да амба ла жа од 
сред ста ва за зашти ту биља не завр ши у 
кому нал ном отпа ду, дивљим депо ни ја
ма или кана ли ма, него да се на пра ви лан 
начин депо ну је и уни шти. Амба ла жа има 
важну уло гу у сигур ној испо ру ци и упо тре
би сред ста ва за зашти ту биља, при чему 
се сма њу је на нај ма њу могу ћу меру ризик 
губит ка у лан цу пла сма на, као и изло же но
сти кори сни ка. Удру же ње SEC PA, зајед но 
са сво јим чла ни ца ма, интен зив но сара ђу је 
са кори сни ци ма сред ста ва како би се обез
бе дио ефи ка сан систем збри ња ва ња амба
ла жног отпа да.

Петар Самар џић

Са акци је у Мар тин ци ма
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ПОЛА ГА њЕ ЗАКЛЕ ТВЕ ПОЛИ ЦИЈ СКИх ПРИ ПРАВ НИ КА

У служби грађана
Два де сет поли циј ских 

слу жбе ни ка – при прав
ни ка је у Град ској кући 

18. јуна све ча но поло жи ло 
закле тву,  којом су се оба ве
за ли да ће шти ти ти инте ре
се, имо ви ну и живо те гра ђа
на Репу бли ке Срби је. 

– Међу њима је пет поли
циј ских слу жбе ни ка, који су 
завр ши ли Кри ми на ли стич ко 
 поли циј ску ака де ми ју. Два
на ест пола зни ка је завр ши ло 
основ ну поли циј ску обу ку у 
Срем ској Каме ни ци, а тро је 
обу ку за ватро га сцеспа си
о це. Они ће након при прав
нич ког ста жа бити рас по ре
ђе ни у поли циј ске испо ста ве 
у Срем ској Митро ви ци, Руми, 
Ста рој Пазо ви и Шиду. 
Желим им мно го успе ха и 
сре ће на про фе си о нал ном и 
лич ном пла ну, рекао је заме
ник начел ни ка Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви
ци Жељ ко Секу ло вић.

Након све ча ног пола га ња 
закле тве, при прав ник Срђан 
Вуко лић је навео да се његов 
дечач ки сан испу нио. 

– Овим све ча ним чином 
оба ве за ли смо се да ћемо 

пре да но и про фе си о нал но 
извр ша ва ти све без бед но сне 
посло ве у инте ре су свих гра
ђа на Репу бли ке Срби је. Сма
трам да је пле ме ни то пру жи
ти помоћ и зашти ту. Све сни 
смо ризи ка и опа сно сти који 
поли циј ски посао носи са 
собом, али обе ћа ва мо да 
неће мо изне ве ри ти ука за
но пове ре ње. За моје коле ге 
и мене је част поста ти члан 
вели ке пла ве поро ди це поли
ци је, рекао је Срђан Вуко лић.

Све ча но пола га ње закле тве

Срђан Вуко лић Жељ ко Секу ло вић

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Боља услу га соци јал них рад ни ка

У поне де љак, 24. јуна у Град ској 
кући све ча но су уру че не потвр де о 
успе шно завр ше ној обу ци о осно

ва ма зна ков ног јези ка струч ња ци ма који 
раде на зашти ти од наси ља у поро ди ци. 
Тро днев ну обу ку о осно ва ма зна ков ног 
јези ка успе шно је завр ши ло 11 струч
ња ка из Срем ске Митро ви це. Ову обу
ку је спро ве ло Дру штво тума ча за зна
ков ни језик из Новог Сада уз подр шку 
Град ске упра ве за здрав стве ну и соци
јал ну зашти ту Гра да Срем ска Митро ви

ца, орга ни за ци је „Из кру га Вој во ди на“, 
„UN Women“, а уз финан сиј ску подр шку 
Европ ске коми си је.

– Успе шном завр ше ном обу ком о 
осно ва ма зна ков ног јези ка гра ђа ни ће 
доби ти боље и ефи ка сни је услу ге, које 
пру жа ју рад ни ци Цен тра за соци јал ни 
рад, посеб но када гово ри мо о слу ча је ви
ма наси ља у поро ди ци, рекао је начел
ник Град ске упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту Воји слав Мир нић.

Јеле на Сто ји но вић, пси хо лог у Цен тру 

за соци јал ни рад, иста кла је да су ова
кве обу ке вео ма кори сне.

– Нисмо успе ли да савла да мо све тех
ни ке зна ков ног јези ка, али нам је дра го
це но то што смо се упо зна ли са осно ва
ма. На овај начин може мо да при ђе мо 
сва ком кори сни ку са поте шко ћа ма у 
гово ру, да пре по зна мо њего ве основ не 
потре бе и да му пру жи мо основ ну помоћ 
док не дође тумач који ће га упу ти ти у 
даљи корак, рекла је Јеле на Сто ји но вић.

З. Попо вић

Уру че ни сери фи ка ти о основама знаковног језика запосленима у Центру за социјални рад
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У петак 21. јуна на град
ској пла жи поста вље
на је нова под ло га за 

кошар ка шки терен. Вред
ност ових радо ва је око два 
и по мили о на дина ра.

– Кошар ка шки терен, који 
је вео ма акту е лан током 
лета,  доби ће један нови 
изглед и функ ци ју. Поста
вља њем нове и функ ци о
нал не под ло ге омо гу ћа ва 
спор ти сти ма да се на један 
без бе дан начин баве спор
том, јер ће очу ва ти згло бо ве 
и тети ве. Тако ђе, поста вље
не су и нове кошар ка шке 
кон струк ци је и тиме овај 
терен доби ја савре ме ну и 

модер ну функ ци ју и дизајн. 
Иста као бих да се ова под
ло га врло брзо поста вља, 
али и укла ња. То нам је 
важно, јер је терен сигур
но шест месе ци под водом,  

Миро слав Јокић.
Он је наја вио да ће се на 

град ској пла жи поста ви ти 
про фе си о нал на тере та на, 
а у наред ним дани ма ће 
бити окон чан посту пак јав не 

набав ке за ново деч је игра
ли ште, које ће бити поста
вље но у цен тру Срем ске 
Митро ви це. Посто је ће деч је 
игра ли ште ће бити заме ње
но модер ним, савре ме ним и 
пре све га без бед ним игра
ли штем за наше нај мла ђе 
сугра ђа не.

– Кошар ка шки терен на 
пла жи има један култ ни ста
тус за митро вач ку кошар ку 
и баске та ше. Надам се да 
ће са овим новим изгле дом 
мно ге буду ће гене ра ци
је кре ну ти кора ци ма сво јих 
прет ход ни ка, рекао је тре
нер и пред сед ник Кошар ка
шког клу ба „Срем“. З. П.

Миро слав Јокић Огњен Вуки ће вић

Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖњЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Нови изглед
тере на на пла жи

У субо ту, 22. јуна у Лаћар ку је 
одр жа на мани фе ста ци ја „Куј
ни ца на шору“ у орга ни за ци ји 
Етноудру же ња „Ђур ђе вак“. 
Око 30 изла га ча је пред ста ви
ло сво је руч не радо ве са моти
ви ма Сре ма и дома ћу хра ну. 
Циљ ове мани фе ста ци је јесте 
да се про мо ви ше етнокул ту
ра, али и дру же ње и раз ме
њи ва ње иску ста ва у обла сти 
руч них радо ва и него ва ње тра
ди ци је. „Куј ни ца на шору“ се 
одр жа ва већ тре ћи пут, а план 
је да поста не и бренд овог нај
ве ћег срем ског села.

З. П.

ЛАЋА РАК

Куј ни ца на шору

Удру же ње „Ђур ђе вак“
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ДОДЕ ЉЕ НЕ ДИПЛО МЕ СТА РО ПА ЗО ВАЧ КИМ МАТУ РАН ТИ МА

Ива на, Сара и Сер геј
ђаци гене ра ци је

Про те кле неде ље мату ран ти ма 
све три сред ње шко ле у ста ро
па зо вач кој општи ни доде ље не 

су дипло ме у вели кој сали Беле згра
де у Ста рој Пазо ви, а на све ча но сти 
су про гла ше ни ђаци гене ра ци је и нај у
спе шни ји уче ни ци. Поред тога, била је 
то при ли ка да се награ де и уче ни ци за 
постиг ну ћа на број ним так ми че њи ма и 
ван на став ним актив но сти ма.

Ове школ ске годи не ста ро па зо вач ку 
гим на зи ју „Бран ко Ради че вић” завр ши
ло је сто тро је мату ра на та, а дирек тор 
ове обра зов не уста но ве Миро слав 
Опав ски, чести тао им је успе шно завр
ше но сред њо школ ско обра зо ва ње и 
поже лео успе ха у даљем шко ло ва њу 
они ма које чека упис на висо ке шко
ле и факул те те. Од три де сет четво ро 
уче ни ка са одлич ним успе хом у ста
ро па зо вач кој гим на зи ји, чак четр на е
сто ро је заслу же но доби ло дипло му 
Вука Кара џи ћа. Међу њима је и Сер геј 
Савић који је про гла шен за ђака гене
ра ци је.

– Так ми чар ски дух је уро ђен у мени 
од тре нут ка када сам сео у школ

ску клу пу, а с обзи ром на то да током 
основ но школ ског обра зо ва ња нисам 
успео да поне сем ову ласка ву титу
лу, сре ћан сам и задо во љан што се 
мој труд током чети ри годи не сред
њо школ ског обра зо ва ња испла тио, у 
гене ра ци ји која је била изу зет но ква
ли тет на – каже Сер геј.

За нај у спе шни ју спор тист ки њу у 
ста ро па зо вач кој Гим на зи ји про гла ше
на је Ива на Лихтлер, која се одбој ком 
бави од сво је пете годи не, а тре ни ра у 
Одбој ка шком клу бу „Једин ство” у Ста
рој Пазо ви.

Спор ти сти су били вео ма добри у 
овој гене ра ци ји и у Еко ном ско  трго
вин ској шко ли „Вук Кара џић” у Ста рој 
Пазо ви, нагла си ла је дирек тор ка Дра
го сла ва Мићић, чести та ју ћи уче ни ци
ма завр шних раз ре да, којих је било 
140, успе шно завр ше но шко ло ва ње и 
поже ле ла им да буду успе шни у све
му што буду ради ли у буду ће. Од 24 
одлич них уче ни ка, Вуко ву дипло му је 
поне ла Ива на Кри во ши ја, која је ујед но 
и ђак гене ра ци је. Ива на је завр ши ла 
шко лу на сме ру еко ном ски тех ни чар.

– Била сам успе шна на репу блич
ким так ми че њи ма из књи жев но сти и 
достој но сам пред ста вља ла сво ју шко
лу и општи ну – исти че Ива на.

За спор ти сту гене ра ци је у ЕТШ „Вук 
Кара џић” про гла шен је Алек са Мла
де но вић, који се одбој ком бави већ 12 
годи на и он тре ни ра у ОК „Једин ство”.

Сред њу Тех нич ку шко лу у Ста рој 
Пазо ви у пет оде ље ња, завр ши ло 
је 94 уче ни ка међу који ма се сво јим 
успе хом и зала га њем иста кла Сара 
Пољов ка, те је поне ла титу лу ђака 
гене ра ци је:

– Завр ши ла сам смер тех ни чар 
друм ског сао бра ћа ја, а жеља ми је да 
упи шем Сао бра ћај ни факул тет и јед
ног дана поста нем успе шни сао бра
ћај ни инже њер – каже Сара.

Овим све ча но сти ма завр шен је 
један пери од живо та и пред овим мла
дим људи ма су мно ги иза зо ви. Про
фе со ри и дирек то ри су им пору чи ли 
да никад не посу ста ју, јер не посто ји 
нео ства рив циљ, а они се сви сла жу 
у томе, да ће се сво је сред ње шко ле 
увек радо сећа ти. С. Стан ко вић

Са доде ле дипло ма

Сара Пољов ка Сер геј Савић Ива на Кри во ши ја
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ДОМА КУЛ ТУ РЕ У ВОЈ КИ

Уре ђе не про сто ри је

Вој ка, са 5.000 ста нов ни ка доказ 
је да села не изу ми ру и да је живот у 
рурал ним под руч ји ма могућ. Поред 
уре ђе ног цен тра, у јед ном од нај ве
ћих села у Сре му, деша ва ња у овој 
сре ди ни су сва ко днев на, а место 
оку пља ња је згра да Месне зајед ни
це и Дома кул ту ре, која се про сти
ре на око 1.000 ква драт них мета ра. 
Над ле жни чине све да ова згра да ста
ра 35 годи на у буде у што функ ци о
нал ни јем ста њу, па се тако послед њих 
годи на ула га ло у уре ђе ње спољ не и 
уну тра шње фаса де, заме ну кро ва, 
адап та ци ју свих про сто ри ја, а на ред 
је дошла и сана ци ја сани тар ног чво
ра, за коју је локал на само у пра ва 
издво ји ли пола мили о на дина ра. 
Обје кат је опле ме њен са циљем, да 
сви они који се оку пља ју у њему очу
ва ју село, било да се ради о кул тур но
умет нич ком дру штву или о дру гим ску
по ви ма, попут сале за вен ча ње, која 
је на ини ци ја ти ву мешта на недав но 
рено ви ра на. С. С.

ОШ „СИМЕ ОН АРА НИЦ КИ“

Љуби ца Огње но вић 
ђак гене ра ци је 

Љуби ца Огње но вић је ђак гене ра
ци је у нај мла ђој шко ли на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не. Иако у јакој 
кон ку рен ци ји уче ни ка, иста кла се и 
издво ји ла из масе сво јим кон ти ну ра
ним уче шћи ма на так ми че њи ма, уче
ство ва њем у ван на став ним актив но
сти ма и бес пре кор ним оце на ма током 
осмо го ди шњег шко ло ва ња и заслу

же но поне ла зва ње ђака гене ра ци је. 
Током осмо го ди шњег шко ло ва ња 
уче ство ва ла је како на так ми че њи
ма, смо тра ма и кон кур си ма, тако и у 
ван на став ним актив но сти ма. Нај ве
ћим успе хом сма тра награ ду за прво 
место на наци о нал ном так ми че њу за 
Еко репор те ре. Шко ло ва ње наста вља 
у Интер на ци о нал ној сред њој шко ли у 
Бео гра ду, чији је сти пен ди ста, а наста
ву ће поха ђа ти на енгле ском јези ку. ИБ 
дипло ма коју сти че након завр шет ка 
ове шко ле, отва ра број на вра та факул
те та у ино стран ству. И. П.

НОВА ПАЗО ВА

Град ска сла ва 

У Новој Пазо ви је за Духо ве, про
сла вље на је сла ва Хра ма Све те Тро
ји це која се од ове годи не обе ле жа
ва и као град ска сла ва Нове Пазо ве. 
Пре под не је након све ча не литур ги је 
орга ни зо ва на вели ка лити ја која је 
про шла местом. Обе ле жа ва ње сла
ве ове годи не има посе бан зна чај 
за овај Храм, јер се навр ша ва тач
но 30 годи на од њего ве изград ње. 
Након вечер ње литур ги је у пор ти 
цркве је орга ни зо ван про грам у коме 
су узе ли уче шће КУД „Мла дост“ и 
„Све ти Сава“ из Нове Пазо ве, КУД 
„Све ти Ћири ло и Мето ди је“ са Буси
ја, као и КУД гусла ра „Бран ко Ради че
вић“ и мушка певач ка гру па „Дри на“.  
Обе ле жа ва њу сла ве је при су ство вао 
вели ки број гра ђа на из Нове Пазо ве и 
окол них места који су ужи ва ли у више
сат ном про гра му. Исти чу, да је посеб
но лепо то што није било вашар ских 
шатри и лунапар ко ва, већ су при сут
ни у пор ти ужи ва ли у при ка зу народ ног 
ства ра ла штва, како и доли ку је обе ле
жа ва њу хра мов не сла ве. М. Л.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Уре ђен про стор 
испред врти ћа 

Прва фаза рекон струк ци је Ули
це Вла ди ми ра Хур ба на при ве де на је 
кра ју. Испред ПУ Поле та рац сада се 
нала зи 17 нових пар кинг места. Гужве 
испред врти ћа сада ће бити дале ко 
мање, а конач но реше ње овог про

бле ма доћи ће са завр шет ком чита вог 
про јек та, који под ра зу ме ва пар кин га 
испред Дома здра вља, чиме ће у овој 
ули ци бити места за 50ак ауто мо би ла. 

– Уре ђе њем леве и десне стра не 
ове ули це за пар ки ра ње, дове шће мо 
до ситу а ци је да може да се пар ки ра 
поред пута и да пут буде сло бо дан, 
рекао је пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва, Ђор ђе Ради но вић и додао да 
је у пла ну да Ули ца Вла ди ми ра Хур ба
на поста не јед но смер на. У сарад њи са 
ста ро па зо вач ким „Водо во дом и кана
ли за ци јом“, изме ште не су водо вод не 
инста ла ци је, чиме је извр ше на при
пре ма за пред сто је ћу доград њу врти
ћу, а уре ђен је и његов при лаз. ЈКП 
„Чисто ћа“ поста ви ло је нове клу пе, 
а поса див ши цве ће, Удру же ње жена 
побри ну ло се да овај про стор доби је 
леп ши изглед. И. П.

ЦРВЕ НИ КРСТ

При зна ња за
дава оце крви

Пово дом Свет ског дана добро вољ
них дава о ца крви, Црве ни крст Ста ра 
Пазо ва на тај дан све ча но је уру чио 
при зна ња за јуби лар на дава ња крви. 
Ове годи не одли ко ва но је 166 гра ђа
на ста ро па зо вач ке општи не. Нај ве ћи 
број дава ња крви, чак 100 пута, дао је 
Душан Мак си мо вић, 75 пута крв је дало 
чети ри осо бе, 50 пута пет осо ба, док је 
нај ви ше оних који су крв дали пет пута 
 њих 82. Црве ни крст Ста ра Пазо ва по 
тра ди ци ји доде љу је при зна ња више
стру ким дава о ци ма. Циљ мани фе ста
ци је је да се подиг не свест о витал ној 
уло зи тран сфу зи је крви у спа са ва њу 
живо та и уна пре ђе њу здра вља људи, 
као и да се апе лу је на људе да редов но 
дају крв, како би се спре чи ле неста ши
це у бол ни ца ма и кли ни ка ма.  И. П.

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Жетва пред вра ти ма

Током про те кле неде ље, 
на оглед ним пољи ма 
у Срем ској Митро ви

ци и Руми одр жа ни су Дани, 
које су на позив сарад ни ка 
из Пољо при вред не струч не 
слу жбе из Срем ске Митро ви
це и Руме оби шли и Милан 
Алек сић дирек тор Аген ци је 
за раз вој општи не Пећин ци 
и Мари ја на Панић пред сед
ни ца пећи нач ког Удру же ња 
пољо при вред ни ка.

Како нам је рекао дирек
тор Алек сић, током раз го во
ра са струч ња ци ма из ПСС 
и пољо при вред ни ци ма и на 
осно ву оно га што се виде ло 
на оглед ним пољи ма, кишно 
про ле ће нај ви ше ште те је 
нане ло пше ни ци.

– Киша која је пада ла 
током про те клих месе ци, 
нај ви ше ште те је нане ла 
пше ни ци која је обо ле ла од 
фуза ри ју ма. На овим Дани

ма поља видео сам да су 
усе ви у нашој општи ни негде 
изме ђу Срем ске Митро ви
це, где је нај го ра ситу а ци ја 
и Руме где је нешто боље. 
Тешко је било пољо при
вред ни ци ма, јер је било 
доста кишних дана и пала је 
вели ка коли чи на кише, која 
је пого до ва ла раз во ју ове 
боле сти. Тако ђе, при ме тио 
сам да су гљи ви цу фуза ри
јум више доби ле стра не сор
те, него наше дома ће. Што 
се тиче јеч ма, ситу а ци ја је 
мало боља, с обзи ром да се 
јечам рани је опло дио и на 
тај начин избе гао тај глав
ни удар фуза ри ју ма. Било 
је боле сти, али не у толи кој 
мери. Ових дана на тери то
ри ји наше општи не поче ла 
је жетва јеч ма и за поче так 
може мо рећи да су при но си 
одлич ни, од 35 до 40 мета ра 
по јутру, рекао је Алек сић.

Дани поља су пре ма речи
ма Мари ја не Панић, при ли
ка да се раз ме не иску ства и 
кон так ти, како би се сагле
да ла ситу а ци ја на тере ну и 
пру жи ли дра го це ни саве ти 
нашим пољо при вред ни ци
ма.

– Тру ди мо се да пра ти мо 
трен до ве, да пра ти мо шта 
се дога ђа како би могли то 
да пре не се мо нашим пољо
при вред ни ци ма. Дани поља 
су при ли ка да се умре жа ва
мо са људи ма из стру ке, да 
се посе те пре да ва ња, да се 
види шта су про бле ми, шта 
трен до ви, а шта су нове 
могућ но сти, јер се ове годи
не у екс трем ним усло ви ма 
види обо ле ва ње на раз ли
чи тим сор та ма, што може да 
послу жи као кори стан пода
так за избор сор те за наред
ну годи ну, изја ви ла је Мир ја
на Панић.

Дани поља стр них жита

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Поче ла
сезо на

Мешта ни пећи нач ке општи не од 
21. јуна могу да потра же спас од вре
лих лет њих дана на пећи нач ким базе
ни ма. Улаз је првог дана за све посе
ти о це био бес пла тан.

Поред купа ња посе ти о ци пећи нач
ких базе на моћи ће да ужи ва ју и у 
додат ним садр жа ји ма: сто ном фуд
ба лу, сто ном тени су, одбој ци на песку 
и били ја ру.

ТАК МИ ЧЕ њЕ У ПЕЦА њУ 
ШАРА НА У СУБО ТИ ШТУ

„Гво зде на 
папри ка“
нај бо ља

На језе ру Срем ска оаза у 
Субо ти шту, про те клог викен
да оку пи ли су се љуби те љи 
доброг дру же ња и рибо ло ва 
на VI Бои ла Купу, у орга ни за
ци ји Удру же ња рибо ло ва ца 
„Доњи Товар ник‟. Десет тро
чла них еки па стра сних рибо
ло ва ца, током три де се то сат
ног так ми че ња уло ви ло је 405 
кома да шара на укуп не тежи
не 1.773,17 кило гра ма, чиме 
су обо ре на два рекор да на 
језе ру Срем ска оаза. Нај те
жег шара на од 16,84 кило гра
ма, уло ви ла је еки па Б. Ц. 
Рума, који су осво ји ли награ
ду за нај ве ћи улов.

Прво место на шестом Бои
ла Купу при па ло је еки пи „Гво
зде на папри ка“, који су уло ви
ли укуп но 303,47 кило гра ма 
рибе (76 кома да). Дру го место 
осво ји ла је еки па „Big Carp“ 
Рума за упе ца них 266,38 
кило гра ма (53 кома да), док је 
тре ће место осво ји ла еки па 
„Веми Пласт“ за упе ца них 
235,50 кило гра ма рибе (54 
кома да).

Награ да за нај ма њи улов 
при па ла је еки пи „Бал кон ци“ 
који су уло ви ли шара на 
тешког све га 1,03 кило гра ма, 
а након уру че ња награ да дру
же ње је наста вље но на руч ку, 
који је за све уче сни ке при ре
дио орга ни за тор так ми че ња.
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ЦРВЕ НИ КРСТ

При зна ња добро вољ ним 
дава о ци ма крви
На при год ној све ча но

сти у згра ди Општи
не Пећин ци, која је 

одр жа на 18. јуна, и поде
лом при зна ња нај ху ма ни јим 
више стру ким дава о ци ма и 
уста но ва ма које су про мо
ви са ле акци је добро вољ
ног дава ња крви, пећи нач ки 
Црве ни крст обе ле жио је 
Свет ски дан добро вољ них 
дава ла ца крви.

Захвал ни це дава о ци ма 
крви уру чио је пред сед
ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, који и сам 
више стру ки добро вољ ни 
дава лац.

– Добро вољ но дава ње 
крви спа ша ва људ ске живо
те и зато сма трам да би сва
ки здрав гра ђа нин тре бао да 
буде добро вољ ни дава лац 
крви. Добро вољ ни дава о
ци су људи који не жале да 
дају нај дра го це ни ју теч ност 
да би неком спа сли живот 
и зато мислим да заслу жу
ју сву нашу захвал ност, као 
и да их тре ба исти ца ти као 
узор мла ђим нара шта ји ма, 
изја вио је Трбо вић.

За више стру ка дава ња 
јуче је награ ђе но 28 добро
вољ них дава ла ца – 17 
дава ла ца за пре ко 30 дава
ња, 10 дава ла ца за пре ко 
50 дава ња, и Сре тен Три
фу но вић из Ога ра, ово го

ди шњи лау ре ат општин ске 
пла ке те за хума ност који је 
168 пута дао крв.

Ово го ди шња кам па ња 
обе ле жа ва ња Свет ског 
дана добро вољ них дава ла
ца обе ле жа ва се под сло га
ном „Без бед на крв за све“, 
а пре ма речи ма Гор да не 
Коње вић секре та ра Црве
ног крста Пећин ци јуче ра
шњи дан је при ли ка да се 
захва ли свим дава о ци ма на 
редов ном одзи ву и хума но
сти.

– Дра го ми је да смо у при

ли ци да сва ке годи не ода мо 
при зна ње нашим нај ху ма
ни јим сугра ђа ни ма и да и 
на овај начин про мо ви ше мо 
зна чај добро вољ ног дава
ла штва крви за наше дру
штво. Захва љу ју ћи њихо вој 
несе бич но сти, мно ги паци
јен ти су на вре ме доби ли 
нео п ход ну крв и спа се ни су 
мно ги живо ти, рекла је Гор
да на Коње вић.

Црве ни крст Пећин ци 
је захвал ни це за успе шну 
сарад њу у обла сти добро
вољ ног дава ла штва доде

лио Кул тур ном цен тру 
Пећин ци, Тех нич кој шко ли 
„Милен ко Вер кић Неша“ у 
Пећин ци ма, Основ ној шко
ли „Душан Вука со вић Дио
ген“ из Купи но ва, локал ном 
ради ју „Доњи Срем“ Пећин
ци, пећи нач кој локал ној 
само у пра ви, као и волон
тер ки Мари ни Рајић за 
истак ну ти волон тер ски рад 
у добро вољ ном дава ла
штву крви, а захвал ни це 
је уру чио Жељ ко Ћир ко
вић пред сед ник Скуп шти не 
пећи нач ког Црве ног крста.

Пред сед ник Општи не мр Жељ ко Трбо вић је и сам више стру ки добро вољ ни дава лац крви

ШЕСТ ГОДИ НА ПОСТО ЈА њА УДРУ ЖЕ њА „СВИ ТАЦ“

Кон церт у Дечу
Удру же ње „Сви тац‟ 

обе ле жи ло је у неде
љу, 16 јуна, шест 

годи на посто ја ња и рада 
сада већ тра ди ци о нал ним 
годи шњим кон цер том на 
лет њој позор ни ци испред 
хра ма Све тог Ваз не се ња 
Господ њег у Дечу. Удру
же ње „Сви тац‟ оку пља 49 
деце из Деча, у три фол
клор на ансам бла и певач кој 
гру пи, а ово го ди шњи наступ 
је био спе ци фи чан по томе 
што су први пут има ли 
соли стич ки кон церт, јер су 
након шест годи на вред ног 
рада, како кажу, успе ли да 

саста ве богат репер то ар 
песа ма и коре о гра фи ја и 
били спрем ни да само стал
но иза ђу пред деч ку публи
ку.

Фол клор ни ансам бли и 
певач ка гру па су песмом и 
игром про ве ли посе ти о це 
кон цер та кроз чита ву Срби
ју, а награ де и захвал ни це 
сада шњим, али и бив шим 
чла но ви ма Удру же ња који 
су дошли да подр же мла де 
игра че и пева че, уру чи ле 
су пред сед ни ца Скуп шти не 
Удру же ња Сми ља Тодор
че вић и чла ни ца Управ ног 
одбо ра Ружи ца Мркаљ.

Као спе ци јал ни гост на 
кон цер ту је насту пи ла 
Лиди ја Дома зет из Шима
но ва ца, уче сни ца сери ја

ла „Никад није касно‟, која 
је отпе ва ла нуме ре Због 
јед не див не црне жене и Ко 
те има тај те нема.
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Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ НАГРА ЂУ ЈЕ ВРЕД НЕ ЂАКЕ И СПОР ТИ СТЕ

Лето ва ње у хер цег Новом

Пут Хер цег Новог, кре ну ли су 20. 
јуна, нај бо љи основ ци и сред
њо школ ци са тери то ри је општи

не Пећин ци на заслу же но наград
но лето ва ње, које већ шесту годи ну 
заре дом орга ни зу је Спорт ски савез 
„Раз вој спор то ва”, а финан си ра пећи
нач ка локал на само у пра ва. Као и сва
ке годи не и ове годи не, поло ви на уче
ни ка је заслу жи ла наград но лето ва ње 

на осно ву успе ха у уче њу, а дру га 
поло ви на на осно ву резул та та постиг
ну тих у школ ском спор ту. Уче ни ке је 
на пут испра тио и заме ник пред сед ни
ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић, а 
како нам је рекао ово наград но путо
ва ње је један вид под сти ца ја за децу, 
да уче што боље и да се баве спор
том.

Педе сет четво ро уче ни ка, зајед

но са чети ри настав ни ка, педи ја тром 
пећи нач ког Дома здра вља „Др Дра ган 
Фун дук” и пред сед ни ком Спорт ског 
саве за Сини шом Ђоки ћем, бора ви
ће десет дана у Хер цег Новом, где ће 
бити у при ли ци да се одмо ре, али и 
баве спор том.

Како нам је јавио Сини ша Ђокић, 
деца су без бед но сти гла у Хер цег 
Нови и сме сти ла се.

Осмех и нестр пље ње пред пут

БОШОВА АКЦИ ЈА У КАР ЛОВ ЧИ ЋУ

Ново место за одмор осно ва ца
Ком па ни ја Бош пока за ла је још 

јед ном да негу је дру штве ну одго
вор ност, али и тим ски дух међу 

запо сле ни ма. Четр де се так рад ни ка 
ове ком па ни је 22. јуна је добро вољ
ним радом заса ди ло 18 сад ни ца у 
пар ку испред основ не шко ле у Кар
лов чи ћу  пет сад ни ца амбре и 13 сад
ни ца јаво ра, које је дони ра ла ком па
ни ја. Сад ни це су већ сада висо ке три 
 чети ри метра, тако да ће већ наред
не годи не кар лов чи ћан ски основ
ци моћи одмо ре да про во де у хла ду 
дрве ћа.

При јат ни јим школ ским одмо ри ма 
допри не ће и три нове клу пе које су 
напра ви ли рад ни ци Боша, а које су у 
ново за са ђе ном пар ку поста ви ли рад
ни ци ЈКП „Сава‟ из Пећи на ца. У окви
ру акци је, рад ни ци Боша су очи сти ли 
и сме ће из кана ла у пар ку.

Акци ји је при су ство вао и одбор ник 
у Скуп шти ни општи не Пећин ци из 
Кар лов чи ћа Милан Сте па но вић, који 
је акци ју оце нио као одли чан при мер 
дру штве не одго вор но сти.

– Рад ни ци комап ни је Бош су опле
ме ни ли про стор испред наше шко ле. 
У при пре ми је и ком плет на рекон

струк ци ја објек та шко ле, тако да ће 
основ ци у Кар лов чи ћу уско ро учи ти, 
али и одма ра ти се у мно го при јат ни
јем окру же њу. Захвал ни смо сви ма 
који су подр жа ли акци ју  ком па ни ји 
Бош, ЈКП „Сава‟, али и ЈКП „Водо вод 

и кана ли за ци ја‟ који су неко ли ко дана 
рани је, током при пре ма за ову акци
ју, поста ви ли шахт у пар ку и пове за ли 
га са водо вод ном мре жом, како бисмо 
могли да редов но зали ва мо сад ни це 
– изја вио је Сте па но вић.

Ново за са ђе ни парк
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИРИГ

Спо ра зум о сарад њи
интер сек тор ског тима

Саста нак интер сек тор ског тима за 
бор бу про тив наси ља, одр жан је 
19. јуна у Цен тру за соци јал ни рад 

Ириг и том при ли ком је пот пи сан „Спо
ра зум о сарад њи интер сек тор ског тима 
за бор бу про тив наси ља у поро ди ци и 
зло ста вља ња и зане ма ри ва ња деце за 
тери то ри ју општи не Ириг“ . 

Дирек то ри и пред сед ни ци 14 инсти ту
ци ја и орга ни за ци ја су при хва ти ли спо ра
зум и сво јим пот пи си ма се оба ве за ли да 
ће га пошто ва ти и посту па ти у скла ду са 
њим. 

Пот пи си ва њу је прет хо дио више ме сеч
ни рад на зајед нич кој изра ди доку мен
та који регу ли ше међу соб ну сарад њу. 
Потре ба да се акту ел ни спо ра зум изме
ни и допу ни, наста ла је услед њего ве 
неком плет но сти и про ме не зако но дав ног 
окви ра, с обзи ром на то да је сада важе
ћи усво јен још 2014. годи не.

Изме не се одно се на сле де ће: појам 
жртве, са жена про ши рен је на децу, 

ста ри је осо бе, осо бе са инва ли ди те
том, хро нич но обо ле ле, али и мушкар це. 
Фокус је био на поро дич ном наси љу, а 
ово га пута је про ши рен и на вршњач ко 
наси ље. Ажу ри ран је спи сак кон такт осо
ба који се нала зи у при ло гу доку мен та. 

– Изме ни ли смо Спо ра зум и уса гла си
ли са посто је ћим Зако ном о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци, који је сту пио на 
сна гу сре ди ном 2017. годи не. Про ме на 
је и што је интер сек тор ски тим про ши
рен, па поред ста рих чла но ва, има и два 
нова, то су меди ји и невла ди не орга ни
за ци је. Скла па њем спо ра зу ма о сарад
њи на локал ном нивоу изме ђу инсти ту
ци ја, чија је укљу че ност нео п ход на за 
ефи ка сно спро во ђе ње зашти те жрта ва 
наси ља, инсти ту ци је се оба ве зу ју на 
међу соб ну сарад њу и раз ме ну пода та ка. 
Спо ра зум тре ба да допри не се ства ра њу 
ефи ка сног, опе ра тив ног тима за уна пре
ђе ње зашти те жрта ва наси ља – исти че 
пово дом пот пи си ва ња новог спо ра зу ма, 

дирек тор ка Цен тра за соци јал ни рад 
Сил ва на Лаћа рац.

Како функ ци о ни ше систем зашти те и 
подр шке жртви наси ља у циљу спре ча
ва ња наси ља у поро ди ци, који спро во де 
инсти ту ци је пот пи сни це спо ра зу ма? 

Неке инсти ту ци је су више, а дру ге 
мање укљу че не у зави сно сти од слу ча ја.

Ради спре ча ва ња наси ља у поро ди ци, 
одмах по при ја ви наси ља или непо сред
не опа сно сти, при сту па се про це ни ризи
ка, након чега је поли ци ја у могућ но сти 
да изрек не хит не мере пре ма учи ни о цу 
 уда ље ње из ста на и при вре ме на забра
на кон так ти ра ња и при бли жа ва ња жртви. 
На пред лог јав ног тужи ла штва ове мере 
могу бити про ду же не одлу ком суда, што 
даје вре ме на да се акти ви ра ју гру пе за 
коор ди на ци ју и сарад њу, ради пру жа ња 
зашти те и подр шке жртва ма и изра де 
инди ви ду ал ног пла на зашти те и подр
шке.

Mера зашти те, под ра зу ме ва пру жа
ње без бед но сти осо би која је пре тр пе ла 
наси ље: зау ста вља ње наси ља и спре ча
ва ње њего вог пона вља ња.

Мере подр шке, састо је се у томе да 
се жртви пру жи пси хо со ци јал на и дру га 
подр шка, ради њеног опо рав ка, осна жи
ва ња и оса мо ста љи ва ња, уз одре ђи ва ње 
кон крет них роко ва за пред у зи ма ње ових 
мера и пра ће ње њихо вог оства ри ва ња  
од пру жа ња лекар ске помо ћи, раз го во ра 
са пси хо ло гом, пси хи ја тром, одво ђе ња у 
сигур ну кућу... 

– Циљ мера зашти те и подр шке, јесте 
упра во да се откло не неки од раз ло га 
услед којих жртве наси ља одлу чу ју да 
наси ље не при ја ве, или да у поступ ку 
про тив насил ни ка не све до че, а одно се 
се упра во на страх, финан сиј ску неиз ве
сност, осу ду око ли не у патри јар хал ним 
сре ди на ма – исти че Сил ва на Лаћа рац.

С. Џаку ла

Саста нак у Цен тру за соци јал ни рад Ириг

Пот пи си ва ње спо ра зу ма
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ВИДОВ ДАН СКИ САБОР У ВРД НИ КУ

Него ва ње тра ди ци је
и про мо ци ја Бање

Ово го ди шњи, 17. по реду Видов дан
ски сабор у Врд ни ку све ча но је 21. 
јуна отво рио Павле Почуч, заме

ни покра јин ског секре та ра за при вре ду 
и тури зам. Он је оку пље ним зва ни ца ма, 
гости ма и дома ћи ни ма пору чио да му је 
изу зет но дра го што је са њима и чести
тао орга ни за то ру на изван ред но орга ни
зо ва ном 17. Видов дан ском сабо ру.

– Врд ник има пра во и оба ве зу да наста
ви, пре свих, да обе ле жа ва Видов дан, 
тај све ти дан за Срби ју и срп ски народ. 
Мла де гене ра ци је неће и не сме ју забо
ра ви ти да су ту, у нашој непо сред ној бли
зи ни, чува не мошти све тог кне за Лаза ра. 
Част ми је што сам овде са вама, што се 

мани фе ста ци ја одр жа ва у овом див ном 
амби јен ту. За раз вој тури зма Покра ји
не и целе Срби је, вели ки зна чај има ју и 
ула га ња у про мо ци ју вер ског тури зма, ту 
је 17 мана сти ра на Фру шкој гори и они 
су огром но кул тур но богат ство Срби
је. Веро ват но је и јед на од нај ва жни јих 
ства ри што је доста деце укљу че но у њу 
и тако се пре но си тра ди ци ја и исто ри ја 
срп ског наро да, јер су мла ди они који 
то тре ба да наста ве, а ми из Покра ји не 
ћемо пома га ти у томе – пору чио је Павле 
Почуч и зва нич но отво рио Видов дан ски 
сабор у Врд ни ку.

Са бине се оку пље ни ма у Прња вор
ском пар ку обра тио и Мио драг Бебић, 

заме ник пред сед ни ка Општи не Ириг. 
Он је под се тио да је ово тра ди ци о нал
на мани фе ста ци ја која негу је култ цара 
Лаза ра, негу је нашу тра ди ци ју, кул ту ру и 
исто ри ју. 

– Ова мани фе ста ци ја послед њих годи
на све више про мо ви ше Врд ник као нај
по пу лар ни ју тури стич ку дести на ци ју. Као 
и про шле годи не, акце нат је на деци, 
на мла ди ма, без ове наше лепе дечи це 
нема ни наше будућ но сти. Зато доста 
деце укљу чу је мо у ову мани фе ста ци ју, 
да кроз уче шће у низу кул тур них и спорт
ских про гра ма децу изву че мо из кућа, да 
их одво ји мо од теле фо на и табле т рачу
на ра и укљу чи мо у јед ну лепу при чу, да 

Стеван Казимировић Миодраг БебићПавле Почуч

Малишани врдничког КУД „Стеван Шалајић“
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КРУ ШЕ ДОЛ ПРњА ВОР

Уре ђе ње згра де 
Месне кан це ла ри је

Како је и наја вље но при ли ком усва
ја ња реба лан са општин ског буџе та у 
Ири гу, један од раз ло га су били и пред
сто је ћи радо ви на уре ђе њу згра де у 
којој се нала зи Месна канцеларија у 
Кру ше дол Прња во ру. Уго вор о финан
си ра њу про јек та уна пре ђе ња енер гет
ске ефи ка сно сти „Енер гет ска сана ци ја 
згра де једи ни це локал не само у пра ве – 
месна кан це ла ри ја у Кру ше дол Прња
во ру“ пот пи сан је 16. јуна изме ђу Мини
стар ства рудар ства и енер ге ти ке и 
Општи не Ириг у вред но сти од око 18 
мили о на дина ра.

Ова згра да у Кру ше дол Прња во ру 
се нала зи у изу зет но лошем ста њу и 
гото во је ком плет но нефунк ци о нал на 
због вели ке вла ге и лоше изо ла ци је, а 
слу жи за рад локал них орга на, одно
сно Месне кан це ла ри је и Месне зајед
ни це, кул тур но  умет нич ког дру штва и 
поште. Одо бре ним сред стви ма сани
ра ће се вла га, поста ви ти изо ла ци ја на 
фаса ду, хидро и зо ла ци ја подо ва и бето
ни ра ће се ста за око објек та. Овим би 
се сма њи ла коли чи на кон ден за ци је и 
утро шак елек трич не енер ги је и чвр стог 
гори ва. 

Про сто ри је су се до сада гре ја ле 
пећи ма на чвр сто гори во или елек трич
ну енер ги ју, а план је да се изгра ди ета
жно гре ја ње са алу ми ни јум ским ради ја
то ри ма и котлом на пелет.

–  Уре ђе ње овог објек та, у ком се 
нала зи и Дом кул ту ре и Месна кан це
ла ри ја у Кру ше дол Прња во ру, само је 
мали допри нос и под стрек да мла ди 
оста ну на селу, што је један од наших 
нај ва жни јих зада та ка – ука зао је пред
сед ник ири шке општи не Сте ван Кази
ми ро вић, при ли ком пот пи си ва ња овог 
уго во ра.

Мини стар ство је за овај про је кат одо
бри ло 12,4 мили о на дина ра, док ће 
оста так суфи нан си ра ти локал на само
у пра ва, тако да би ова згра да, која сада 
више одго ва ра усло ви ма рада у 19. 
веку, доби ла при ме рен изглед и била 
функ ци о нал на за рад орга на који су у 
њој.

 С. Џ.

Александар Антић и Сте ван Кази ми ро вић

нешто и нау че – иста као је Бебић.
Сте ван Кази ми ро ивћ, пред сед ник ири

шке општи не је додао да је мани фе ста
ци ја поче ла 21. и да ће тра ја ти до 28. 
јуна. 

– Сва ке годи не ми са при пре мље ним 
про гра ми ма поку ша ва мо да пра ти мо и 
раз ви ја мо тури стич ку пону ду Врд ни ка. 
Жели мо да се нашим број ним гости ма 
у Бањи Врд ник при ка же мо у што бољем 
све тлу, јер Врд ник поста је озбиљ на 
тури стич ка дести на ци ја. Зато има мо и 
забав ни про грам, музич ки про грам са 
позна тим изво ђа чи ма, а ове годи не су 
то „Гара ви сокак“ који има кон церт после 
све ча ног отва ра ња, а 22. јуна је то „ОК 
бенд“ и надам се да ће гости ужи ва ти – 
рекао је за наше нови не Сте ван Кази ми
ро вић.

У про гра му су уче ство ва ли мали ша ни 
из врд нич ког КУД „Сте ван Шала јић“, који 
су побра ли топао апла уз посе ти ла ца на 
отва ра њу, док је про фе сор срп ског јези
ка Ава кум Квас изго во рио Јефи ми ји ну 
„Похва лу Кне зу Лаза ру“. Покров на којем 
је зла том изве зе на ова похва ла, донет је 
са киво том цара Лаза ра у врд нич ку Рава
ни цу и ту се дуго чувао, а сада се нала зи 
у Музе ју СПЦ у Бео гра ду. Потом је песму 
„Видов дан“ отпе ва ла Неве на Пари по вић, 
јед на од вокал них солист ки ња „Бал ка ни
ке“.

У окви ру про гра ма, мали ша ни из врти
ћа „Вила“ у Врд ни ку дари ва ли су Павлу 
Почу чу сли ку петла, као сим бол растан

ка цари це Мили це и цара Лаза ра пред 
одла зак у Косов ски бој. Кнез Лазар је 
имао изве зен сим бол петла на већи
ни сво јих одо ра и ути снут на јед ном од 
њего вих печа та.

По окон ча њу зва нич ног дела отва ра
ња 17. Видов дан ског сабо ра у Врд ни ку, 
„Гара ви сокак“ је одр жао свој кон церт. 

Сле де ћег дана про грам је обу хва
тао спорт ске сусре те, реви ју про из во да 
дома ће ради но сти ири шких акти ва жена, 
као и музич ки про грам и кон церт „ОК 
бен да“. У неде љу, 23. јуна је одр жа но 
књи жев но музич копоет ско вече у врд
нич кој „Каси ни“. 

Мани фе ста ци ја Видов дан ски сабор 
биће наста вље на 27. јуна духов ним све
ча но сти ма, одно сно вечер њим бде ни јем 
у мана сти ру Рава ни ца, а на сам Видов
дан, 28. јуна слу жи ће се Све та архи је
реј ска литур ги ја, тако ђе у мана сти ру 
срем ска Рава ни ца, чиме се ово го ди шње 
Видов дан ско сабо ро ва ње и завр ша ва. 

Ово је тури стич кокул тур на мани фе
ста ци ја, која има за циљ очу ва ње тра ди
ци је, мате ри јал них и духов них вред но сти 
Врд ни ка, а посеб но него ва ње тра ди ци је 
народ них оби ча ја, али и тури стич ке про
мо ци је ове све попу лар ни је Бање. Орга
ни за то ри су Тури стич ка орга ни за ци ја 
Ириг, Општи на Ириг и МЗ Врд ник, док 
је покро ви тељ Мини стар ство тури зма, 
трго ви не и теле ко му ни ка ци ја.

Смиља Џаку ла
Фото: Бранислав Туцаковић

„Гара ви сокак“ у Врд ни ку

Посетиоци на отварању Сабора

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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УДРУ ЖЕ њЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА ГРО ЖЂА И ВИНА СРЕМ СКОГ РЕЈО НА

Зашти ће но гео граф ско
поре кло срем ских вина
На кон фе рен ци ји за меди је,14. 

јуна у Новом Саду, Удру же ња 
про из во ђа ча гро жђа и вина са 

озна ком гео граф ског поре кла „Срем 
– Фру шка гора“, пово дом доно ше ња 
реше ња о при зна ва њу озна ке и усва
ја ња Ела бо ра та о про из вод њи вина 
са гео граф ским поре клом „Срем ски 
рејон/Срем”, од Мини стар ства пољо
при вре де, шумар ства и водо при вре
де, истак нут је зна чај завр шет ка про
це ду ре зашти те гео граф ског поре кла 
вина из срем ског вино гра дар ског рејо
на.

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де 
и покра јин ски секре тар за при вре ду 
и тури зам, Иван Ђоко вић је рекао да 
доби ја ње озна ке гео граф ског поре кла 
има изу зе тан зна чај на саме чла ни це, 
уче сни ке овог опсе жног поду хва та. То 
је адми ни стра тив на потвр да ква ли те
та и заслу жу ју да поне су име под не
бља ком при па да ју. 

– Одлу ка држа ве да кроз стро гу 
адми ни стра тив ну про це ду ру потвр ди 
да 147 ети ке та од 34 вина ра доби је 
пра во да кори сти и исти че гео граф ску 
озна ку поре кла на сво јим про из во ди ма 
потвр ђу је несум њив ква ли тет. Вино са 

Фру шке горе је пре по зна то и награ ђи
ва но у Аустри ји, Енгле ској, Бугар ској и 
широм наше држа ве, и тиме је потвр
ђен ква ли тет с којим смо сви били 
упо зна ти. Уско ро ћемо помо ћи и зајед
нич ку кла стер ску про из вод њу вин ског 
пену шав ца по тра ди ци о нал ним мето
да ма, као што су чини ле Тоска на или 
Бор до, навео је Ђоко вић и додао да 
кла стер ска про из вод ња омо гу ћа ва 
ујед на че ни ква ли тет, дости за ње одго
ва ра ју ћих коли чи на, брен ди ра ње и, 
што је нај бит ни је, зајед ни штву и кохе
зи ји про из во ђа ча.

Он је нагла сио да Покра јин ски 
секре та ри јат за при вре ду и тури зам 
већ две годи не за редом, уз Покра
јин ски секре та ри јат за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство, пома же 
вој во ђан ске вина ре да подиг ну капа
ци те те у про из вод њи, дегу ста ци ји, као 
и њихо ве сме штај не капа ци те те.

Ела бо рат је изра ди ло Удру же ње 
про из во ђа ча гро жђа и вина са озна
ком гео граф ског поре кла „Срем – Фру
шка гора“, са циљем да зашти ти гео
граф ско поре кло вина овог под не бља. 
Тим пово дом при сут ни ма се обра тио 
пред сед ник Удур же ња, Гор дан Башић 

и пору чио да је крај њи циљ вина ра и 
вино гра да ра про из вод ња, а потом и 
зашти та нај ква ли тет ни јег вина, које 
ће бити пре по зна тљи во широм све
та и дово ди ти љуби те ље овог пића 
у Срби ју. Он је иста као да држа ва у 
вели кој мери пома же вина ре и вино
гра да ре, што се дока зу је чиње ни цом 
да је Покра јин ска вла да дони ра ла 16 
мили о на дина ра како би се у упо тре
бу ста ви ла нај мо дер ни ја лабо ра то ри ја 
за брзе ана ли зе вина, која је сме ште
на на Оглед ном добру Департ ма на за 
вино гра дар ство и воћар ство у Срем
ским Кар лов ци ма.

Пред сед ни ца одбо ра за инфор
ми са ње Удру же ња „Срем – Фру шка 
гора“, Ђур ђи ца Јојић Нова ко вић је 
под се ти ла да је Удру же ње кре и ра ло 
и апли ка ци ју за мобил не теле фо не 
Фру ска_ГоWине, која пред ста вља све 
вина ри је чла ни це Удру же ња, нихо ву 
пону ду, рад но вре ме и кон такт подат
ке, а садр жи и интер ак тив ну мапу која 
кори сни ку при ка зу је нај кра ћи пут до 
жеље не вина ри је. Она ја наве ла и да 
удру же ње ради на еду ка ци ји чла но ва, 
али и зајед нич ким насту пи ма на вин
ским мани фе ста ци ја ма.

Са кон фе рен ци је за штам пу у Новом Саду

БАНОВ ЦИ  ДУНАВ

хума ни тар ни тур нир у малом фуд ба лу
У насе љу Банов циДунав недав но 

је завр шен хума ни тар ни и мемо ри јал
ни тур нир у малом фуд ба лу, који се у 
овом насе љу одр жа вао девет дана. 
Орга ни за то ри су Миле та Зого вић и 
Алек са Бећа ре вић испред удру же
ње гра ђа на „Срећ ко“ из овог места. 
На тур ни ру је уче ство ва ло 24 еки пе 
из око ли не и утак ми це су се игра ле 

на тере ни ма за мале спор то ве у овом 
насе љу. Сав при ход на тур ни ру од 
коти за ци ја, спон зо ра, про да је хра не и 
пића, наме њен је орга ни за ци ји „Срби 
за Србе“, која већ 14 годи на пома
же угро же ним Срби ма, нај че шће на 
Косо ву и Мето хи ји. Тако ђе, тур нир је 
посве ћен и сећа њу на Мар ка Зого во ћа 
из овог места, који је тра гич но настра

дао пре десет годи на. Наро чи ту подр
шку тур ни ру дала је Месна зајед ни ца 
Банов циДунав као и број ни спон зо ри. 
Прво место на тур ни ру је осво ји ла еки
па „Митро вић град ња”, дру го место је 
еки па „Фула ма”, а тре ће место је при па
ло еки пи „Подр шка за Дани је лу Јова но
вић”. Тур нир је завр шен вели чан стве
ном бакља дом и ватро ме том. А. О.
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ОО СНС ШИД 

Подр шка избе глим лици ма
У про сто ри ја ма Општин ског одбо

ра Срп ске напред не стран ке, 
одр жа на је кон фе рен ци ја за 

меди је која је била посве ће на Свет
ском дану избе гли ца, а који се обе ле
жа ва 20. јуна. 

Чла но ви Општин ског већа и ОО 
СНС Дејан Којић и Ђор ђе Томић су се 
обра ти ли нови на ри ма у петак 21. јуна. 
Шид ска општи на је пре тр пе ла нај ве ће 
иза зо ве пово дом избе глич ких кри за и 
мигрант ских токо ва. Избе глич ке кри
зе су поче ле још деве де се тих годи на 
про шлог века, а послед њих неко ли ко 
годи на акту ел на је мигрант ска кри за. 

 У нашој општи ни се тре нут но нала зи 
699 мигра на та у три при хват на цен тра. 
Ситу а ци ја је тре нут но под кон тро лом и 
овај број мигра на та је под но шљив, јер 
биле су и мно го горе ситу а ци је, где су 
хиља де и хиља де мигра на та про ла зи
ли кроз нашу општи ну. Пре ма неким 
пода ци ма, мили он мигра на та је ову
да про шло од када је поче ла мигрант
ска кри за. Оно на шта Општи на Шид 
посеб но ста вља акце нат је збри ња ва
ње наших избе глих и интер но расе ље
них лица  рекао је Дејан Којић. 

Ту се пре све га мисли на избе гли
це из Босне и Хер це го ви не, Хрват ске 
и на интер но расе ље на лица са Косо
ва и Мето хи је. Зајед но са Коме са ри
ја том за избе гли це Репу бли ке Срби
је, купље но је 50 сео ских кућа, 120 
паке та гра ђе вин ског мате ри ја ла, пет 

мон та жних кућа, гра ди се стам бе на 
згра да са десет стам бе них једи ни ца. 
У поступ ку је откуп ста но ва за избе
гли це, а Општи на је кон ку ри са ла и на 
дохо дов не актив но сти које под ра зу ме
ва ју еко ном ско осна жи ва ње људи који 
су избе гли. 

Укуп но је уло же но пре ко 130 мили о
на дина ра у про гра ме и кон кур се помо
ћи избе глим лици ма. Ђор ђе Томић је 
на челу Коми си је за рас по де лу помо ћи 
избе глим лици ма. 

 У току су чети ри про јек та, и то купо
ви на сео ских кућа са окућ ни цом, где је 

под не то 17 при ја ва, а ради се о паке
ти ма од 200.000 дина ра, доде љу је се и 
седам паке та у гра ђе вин ском мате ри
ја лу у изно су од мили он и 400 хиља да 
дина ра, а под не то је 18 при ја ва, и кон
курс за доде лу гра ђе вин ског мате ри
ја ла за 10 паке та у изно су од 550.000 
дина ра, где је јав ни позив отво рен до 
26. јуна ове годи не. Има мо кори сни ке 
који су били „испод црте” у прет ход ном 
кон кур су, ту има мо допу ну за седам 
кори сни ка у изно су од 11.000 евра за 
откуп кућа са окућ ни цом  изја вио је 
Ђор ђе Томић. Д. Попов

Ђор ђе Томић и Дејан Којић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Промоција Пакрач ког декрета
„Пакрач ки декрет“ је назив часо пи

са, чијих је свих шест бро је ва, про мо
ви са но 20. јуна у Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“ у Руми. Ово је 
часо пис за књи жев ност, кул ту ру и дру
штве не теме кра ји шких Срба из Запад
не Сла во ни је, чије је седи ште редак
ци је у Руми. 

Сте ван Кова че вић, виши библи о
те кар у Град ској библи о те ци је иста
као да је ово часо пис који изла зи два 
пута годи шње и да у Руми нема више 
тих пери о дич них публи ка ци ја којих 
је рани је било. Сада сво ја пери о дич
на изда ња има само Зави чај ни музеј 
Рума. 

– Кроз овај часо пис редак ци ја афир
ми ше тра ди ци ју ства ра ња Срба који 
поти чу са про сто ра Запад не Сла во
ни је, а пред ста вља ње ова квих публи
ка ци ја у нашој Град ској библи о те ци је 
сада заи ста рет ко. Углав ном, ми рум
ској публи ци пред ста вља мо рома не, 
пое зи ју, исто риј ске књи ге или моно гра
фи је, иста као је Кова че вић.

О самом кон цеп ту часо пи са и ауто

ри ма који за њега пишу, као и њихо
вим про зним и поет ским радо ви ма 
су гово ри ли Сто јан Про да но вић који 
је и покре тач, глав ни уред ник и изда

вач „Пакрач ког декре та“, као и Нико
ла Кори ца, Јован ка Вуја кли ја, Мар ко 
Кова че вић и Сава Смо ља но вић.

С. Џ.

Про мо ци ја Пакрач ког декре та
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СЕО СКО ТУРИ СТИЧ КО ДОМА ЋИН СТВО „ЛЕЖИ МИР СКА КАПИ ЈА“

Ушу шка на у зеле ни лу и миру

Јеле на и Мар ко Гра бић из Срем ске 
Митро ви це воде сео ско тури стич
ко дома ћин ство у Лежи ми ру мање 

од годи ну дана. Нала зи се на изла ску 
из Лежи ми ра па сим бо лич но има назив 
„Лежи мир ска капи ја. То је нека да била 
кафа на Мар ко вог оца. Ушу шка но у 
зеле ни лу и миру, при вла чи сва ког ко 
жели да се скло ни од град ске вре ве. 

Јеле на и Мар ко око две годи не има
ју сво ју план та жу јаго да и како кажу, 
„Наше јаго де“ су поста ле бренд, који се 
пре пли ће са сео ским дома ћин ством. За 
сада, пону да је основ на – уку сна дома
ћа хра на, сме штај и могућ ност орга ни
зо ва ња про сла ва.

– Цела поро ди ца уче ству је у овом 
послу. Пре годи ну, две дана смо дошли 

на иде ју да овај обје кат кори сти мо у 
тури стич ке свр хе и тада смо поче ли да 
га сре ђу је мо. Заи ста смо сами све ура
ди ли око објек та. Ја сам вео ма поно сна 
на салу, јер сам један зид сама осми сли
ла и ура ди ла. Назив „Лежи мир ска капи
ја“ од дрве та се нала зи на том зиду, и 
то сам сама ура ди ла. У сва ки угао овог 
објек та угра ди ли смо део себе. Нај пре 

Ја на ово гле дам као 
на нешто што је
оку пило и моју

и Мар ко ву
поро ди цу. Мар ко ва 

мај ка је заду же на за 
хра ну, она је за пите 

струч њак. Сами
пра ви мо сво је

про из во де. Има мо
раз ли чи те врсте

раки ја, затим
ту су и дома ће

коба си це, кулен, 
соко ви, кола чи, каже 

насме ја на
Јеле на Грабић

Јеле на и Мар ко Гра бић

Лежи мир ска капи ја у фру шко гор ском миру 
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА: КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пре да ва ња, 
изло жбе,
фил мо ви ...

Већ по тра ди ци ји, кра
јем јуна почи ње и кра
јем авгу ста се окон ча

ва „Рум ско кул тур но лето“ 
које гра ђа ни ма нуди низ 
про гра ма које при пре ма ју 
Зави чај ни музеј Рума, Град
ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“, Кул тур ни цен тар 
„Бра на Црн че вић“ и Тури
стич ка орга ни за ци ја Рума. 

Овај про грам се реа ли
зу је под покро ви тељ ством 
локал не само у пра ве.

Ове годи не Кул тур но  лето 
запо чи ње 27. јуна у 20 часо
ва, музич ким про гра мом 
у Кул тур ном цен тру, а до 
затва ра ња овог бро ја нисмо 
доби ли инфор ма ци ју ко ће 
има ти при ли ку да отво ри 
ово го ди шњу мани фе ста ци
ју.

Исто важи и за про гра ме 
Кул тур ног цен тра и Град ске 
библи о те ке, тако да ћемо 
о њихо вим про гра ми ма 
додат но инфор ми са ти наше 
чита о це. Тако ђе, у окви
ру „Рум фе ста“ биће 2. и 3. 
авгу ста одр жа на, тако ђе, по 
тра ди ци ји два вели ка кон
цер та, један у орга ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра, а један 
Тури стич ке орга ни за ци је, 
али још нису позна ти изво
ђа чи.

Што се тиче Зави чај ног 
музе ја Рума биће реа ли зо
ва но шест про гра ма. 

– Ми смо при пре ми ли три 

изла га ња, вече архе о ло
шког фил ма, изло жбу сли ка 
и моно дра му. Наш про грам 
запо чи ње 4. јула када ће 
кустос исто ри чар Алек сан
дра Ћирић одр жа ти пре да
ва ње о „Рум ским соко ли ма“, 
каже дирек тор ка Зави чај ног 
музе ја Бра ни сла ва Коње
вић.

Потом ће се, 15. и 16. јула 
одр жа ти вече ри архе о ло
шког фил ма чији је дома ћин 
Урош Нико лић, кустос архе
о лог.

Кустос етно лог Јеле на 
Арсе но вић при ре ди ће 30. 
јула пре да ва ње на тему 
„Мора, вешти ца и чума“ и на 
тај начин Јеле на наста вља 
сво ја зани мљи ва пре да ва
ња на тему  нат при род них 
бића у сло вен ским веро ва
њи ма и мито ло ги ји.

Сред њо ве ков ни гра до ви у 
Сре му и при вре да Руме су 
теме о који ма ће 13. авгу ста 
гово ри ти кусто си исто ри ча
ри Ђор ђе Бошко вић и Сне
жа на Јан ко вић, док је за 20. 
август пла ни ра на изло жба 
сли ка Јана Агар ског, побед
ни ка Ликов не коло ни је „Бор
ко вац 2018.“

Музеј ски про грам у окви ру 
Рум ског кул тур ног лета се 
завр ша ва 22. авгу ста моно
дра мом „Лен ка Дун ђер ски – 
коб ни час“ у изво ђе њу Тео
до ре Кушић.

 С. Џ.

Прошлогодишње Културно лето

је Мар ко дошао на ову иде ју. 
Он има иде је, а ја их реа ли
зу јем, кроз смех каже Јеле на 
Гра бић.

С обзи ром на то да су обо
је запо сле ни, „Лежи мир ска 
капи ја“ ради само викен дом. 

– Ако неко жели ручак у 
току неде ље или слич но, 
орга ни зу је мо се. Мој отац је 
годи на ма радио као коно бар, 
тако да нам он мно го пома
же. Ја на ово гле дам као на 
нешто што је оку пило и моју 
и Мар ко ву поро ди цу. Мар
ко ва мај ка је заду же на за 
хра ну, она је за пите струч
њак. Сами пра ви мо сво је 
про из во де. Има мо раз ли чи
те врсте раки ја: виља мов
ку, кај си је ва чу, шљи во ви цу 
и раки ју од јаго да. Затим, ту 
су и дома ће коба си це, кулен, 
соко ви, кола чи, каже насме
ја на Јеле на.

Уско ро ће у њихо вом дома

ћин ству посто ја ти и игра ли
ште за децу, а жеља им је да 
наба ве и бун га ло ве. 

– Ја сам исто ри чар ка по 
стру ци и доста тога знам о 
исто ри ји Срем ске Митро ви
це и Фру шке горе, има мо и 
ком би, тако да може мо да 
орга ни зу је мо и изле те у том 
сми слу. Не бисмо да има
мо само основ ну пону ду, 
већ бисмо да има мо неки 
садр жај који бисмо могли да 
пону ди мо. Првог дана смо 
орга ни зо ва ли дан отво ре
них вра та, тако да је могао 
да дође ко је желео. Било је 
зани ми љи во, има ли смо там
бу ра ше, гово ри Јеле на. 

– Кад нас неко пита да ли у 
овом послу има неке зара де, 
искре но, то не може тач но ни 
да се изра чу на. Јер, не функ
ци о ни ше као ресто ран, дру
га чи је је. Јед но став но је као 
да имаш госте код куће. За 
сада има мо један апарт ман, 
али је у пла ну да напра ви
мо и још јед но купа ти ло како 
бисмо одво ји ли собе. Пра ти
мо кон кур се за суб вен ци је па 
ћемо виде ти на кра ју шта ће 
бити, обја шња ва Јеле на.

Мар ко наво ди да локал
на власт све више пажње 
поклања сео ском тури зму.

– Видим да се Аген ци
ја за рурал ни раз виј доста 
укљу чу је. Мислим да ће нам 
уско ро обез бе ди ти таблу за 
сва ко тури стич ко дома ћин
ство. Овај посао није нима ло 
наи ван. Мораш има ти иде
ју. Тако ђе, ту је Тури стич ка 
аген ци ја Срем ска Митро ви
ца, они нам доста пома жу, 
посеб но што се тиче папи ро
ло ги је. Огла ша ва мо се путем 
дру штве них мре жа. Уско ро 
би тре ба ло да се нађе мо 
на тури стич кој мапи Срби
је. Има мо иде ја, али иде мо 
пола ко, наво ди Мар ко. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

У пону ди је и уку сна дома ћа хра на



32 26. JUN 2019.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

Видим да се сада све 
више људи окре ће 

сео ском тури зму и то 
је добро и за људе и 
за рурал ну сре ди ну. 

Село се тако покре ће, 
нешто се деша ва.

Пре ма доса да шњем 
иску ству, мислим да је 
људи ма доста хоте ла. 
Наши гости су и деца 

и ста ри ји, јер их
при вла чи нешто

од чега смо се сви 
пома ло одро ди ли, а 
то је мир и при ро да, 

обја шња ва Мил ка 
Петковић Бјелица

Етно – кућа „Мај ка Анге ли на“ 
нала зи се у Гргу рев ци ма на 
оброн ци ма Фру шке горе и већ 

девет годи на води је Мил ка Пет ко вић 
Бје ли ца са жена ма из  Удру же ња 
љуби те ља сео ских оби ча ја „Мај ка 
Анге ли на“. Мил ка, која је вла сни ца 
куће, наво ди да са ове вре мен ске дис
тан це „Мај ка Анге ли на“ пред ста вља 
пара диг му јед ног вре ме на. У дво ри
шту се нала зи ста бло кру шке кара ман
ке, које је ста ро век и по, бунар из 
1959. годи не, који је изгра дио Мил кин 
отац Или ја. У еко ном ском делу дво ри
шта се нала зи амбар који је нека да 
слу жио за скла ди ште ње куку ру за, а 
сада се кори сти за оку пља ње и дру же
ње. Јед ном реч ју, цело ово дома ћин
ство оди ше рурал ним амби јен том. 
Након смр ти Мил ки не мај ке Анге ли не, 
газдин ство је кате го ри зо ва но и реги
стро ва но. Ово газдин ство је ушло и у 

мастер план Ауто ном не покра ји не Вој
во ди не, увр ште на је у тури стич ку пону
ду и нала зи се на тури стич кој кар ти 
Срем ске Митро ви це. У Етно – кући 
„Мај ка Анге ли на“ се одр жа ва ју кул тур
не мани фе ста ци је, попут ликов них 
коло ни ја.

– Сасвим слу чај но сам залу та ла у 
тури зам, ево већ девет годи на. Етно – 
кућу је отво рио тада шњи гра до на чел
ник Бра ни слав Неди мо вић 2010. годи
не. Он је тада имао визи ју да се раз ви
је јед на рурал на при ча, да се иско ри
сте ресур си Фру шке горе у том сми слу. 
Тада на почет ку локал на само у пра ва 
ми је дала изве сна сред ства која су ми 
била од помо ћи, а недав но су ми 
помо гли да оспо со бим и тоа ле те, јер 
смо има ли само пољ ски. Моја мај ка је 
заве шта ла ову кућу да се не про да, а 
ја то ни сама нисам желе ла, гово ри 
Мил ка.

ЕТНО – КУЋА „МАЈ КА АНГЕ ЛИ НА“ У ГРГУ РЕВ ЦИ МА

Аутен ти чан дух
про шлог вре ме на

Мил ка Пет ко вић Бје ли ца
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У окви ру куће нала зи се етно – гале
ри ја, која је нека да била шта ла за кра
ве, телад и коње. Гале ри ја је укра ше на 
разним умет нич ким дели ма.

– У гале ри ји се одр жа ва ју разни 
састан ци, семи на ри, сед ни це удру же
ња. Овде је сни ман и деч ји крат ко ме
тра жни филм „Шаша ва фла ша“. Про
шле годи не смо уго сти ли сигур но 500 
деце пред школ ског узра ста. Мислим 
да је наш амби јент добар за децу, да 
има доста садр жа ја за њих. Уго сти ли 
смо недав но и жене са Хомо ља. Пра
ви мо дома ће кола че, ратар ску чор бу 
по рецеп ту моје мај ке, сок од зове и 
вишње, наво ди Мил ка.

У етно – кухи њи нала зе се ста ри 
очу ва ни пред ме ти, чије нај ве ћи део 
Мил ки на мај ка доне ла у мираз.

–У кухи њи се нала зи очу ва ни кре де
нац у ком се нала зи очу ва но посу ђе из 
аустро – угар ског вре ме на. Затим, ста

лак за зим ни цу, руч но шиве не заве се, 
пешки ри и тор бе. Инте ре сант но је и 
Све то писмо које дати ра из 1903. годи
не, али и ста ри албум са сли ка ма моје 
мај ке и шива ћа маши на, која је ста ра 
108 годи на, обја шња ва наша саго вор
ни ца.

Мил ка дода је да се у скло пу куће 
нала зи и етно – подрум, који је лич ни 
печат куће. У њему се нала зе бурад за 
вино која су при па да ла газда Или ји. 

– Моји роди те љи су се бави ли вино
гра дар ством, а подрум су сагра ди ли 
лого ра ши. Он је сада осли кан мура ли
ма и гости често воле баш ту да се 
оку пе и дру же, наво ди Мил ка.

Затим, ту је и етно – спа ва ћа соба у 
којој се нала зи кре вет за роди те ље, за 
дете и колев ка за бебу. 

– Посте љи на и јасту ци у тој соби су 
руч не изра де. Зидо ви су укра ше ни 
моле ра јем, то јест ваљ ком, што је био 

и стил сва ке сре мач ке куће у то вре ме. 
У овој спа ва ћој соби има мо и писмо из 
1871. годи не, гово ри Мил ка

Удру же ња љуби те ља сео ских оби
ча ја „Мај ка Анге ли на“ бро ји око 16 чла
ни ца и актив но уче ству је у вође њу и 
одр жа ва њу куће.

– Жене су се, хај де да кажем, на тај 
начин изву кле из шта ла. У окви ру 
удру же ња има мо и песни ки ње, наво ди 
Мил ка. 

Она дода је да је има ла слу ха за 
бавље ње рурал ним тури змом и да 
види да се то пола ко мења у Сре му.

– Видим да се сада све више људи 
окре ће сео ском тури зму и то је добро 
и за људе и за рурал ну сре ди ну. Село 
се тако покре ће, нешто се деша ва. 
Пре ма доса да шњем иску ству, мислим 
да је људи ма доста хоте ла. Наши 
гости су и деца и ста ри ји, јер их при
вла чи нешто од чега смо се сви пома
ло одро дли, а то је мир и при ро да. У 
овом послу нема про фи та пре ко ноћи. 
Ми тек сад ста је мо на сво је ноге, 
након десе так годи на. Али, мора мно го 
да се ради. Од ово га се може живе ти, 
али мора те бити упор ни и да зна те 
шта хоће те. Људ скост и госто прим
ство су важни, а пре по ру ка је нај бо ља 
у овом послу, обја шња ва Мил ка.

Мил ки на жеља је да се пону да етно
куће усме ри на деч ји обра зов ни тури
зам, а у пла ну је да се у дво ри шту 
изгра ди и јед на позор ни ца. 

– Ушли смо и у про је кат цикло тури
зма. Међу тим, про блем је пут од чети
ри кило ме тра који нас спа ја са Фру
шком гором. Он је у при лич но лошем 
ста њу. То би тре ба ло попра ви ти, мно го 
би зна чи ло и нама који се бави мо сео
ским тури змом, али и гости ма, наво ди 
Мил ка.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Бунар газда Или јеЕтно – подрум

Етно – кухи ња
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СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО У САВА ТЕУ

Седам меда ља за Срби ју

Репре зен та ци ја Срби је је сре ди
ном јуна уче ство ва ла на Свет ском 
првен ству за јуни о ре и сени о ре у 

ком бат сава теу у Туни су, и тамо успе
шно пред ста вља ла сво ју земљу  осам 
чла но ва репре зен та ци је се вра ти ло са 
седам осво је них меда ља. 

Сре бр ну меда љу у јуни ор ској кон ку
рен ци ји осво јио је Лука Лиси ца, члан 
KБС „Нови Сад“, а брон за не меда ље 
у сени ор ској кон ку рен ци ји, Kристина 
Џолић , чла ни ца СК „Вој во ди на“ из 
Новог Сада, Огњен Рау ко вић, члан 

KБС „БФЦ“ Бео чин и Радо је Сте ва но
вић, члан СК „Горан Осто јић“ из Бео
гра да. 

У фина ле, у сени ор ској кон ку рен ци
ји пла си ра ли су се Јован Сте ва но вић 
и Дра го љуб Бован,чла но ви СК „Горан 
Осто јић“ из Бео гра да и Тија на Вуко вић, 
чла ни ца KБС „Побед ник“ из Бео гра да. 
Они ће на јесен насту пи ти у финал ном 
делу за сени о ре у Фран цу ској.

Срп ску репре зен та ци ју је на аеро дро
му у Туни су, доче као и испра тио, Нико
ла Лукић, амба са дор Репу бли ке Срби је. 

 Био је леп осе ћај зна ти да држа ва 
бри не о нашем тиму и да нас је доче
као наш амба са дор у Туни су. Наше 
спор ти сте пра тио је струч ни штаб, који 
су чини ли селек тор Миро слав Оџић 
из Новог Сада, наци о нал ни тре не ри 
Дејан Гаври ло вић из Бео гра да и Срђан 
Надр љан ски из Новог Сада. Маја Оџић 
је била врхов ни суди ја овог свет ског 
првен ства  каже за наше нови не шеф 
деле га ци је и пред сед ник Сава те Саве за 
Срби је, Румља нин Мио драг Ракић. 

С. Џ.

СТИ ПЕН ДИ РА њЕ СПОР ТИ СТА

Награ да за добре резул та те
Поред сти пен ди ја нај бо

љим рум ским сту ден ти
ма, којих је доде ље но 

пре ко сто ти ну, ове годи не, као 
и прет ход них, сти пен ди ра ће 
се и успе шни спор ти сти. Пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић је донео одлу ку о доде ли 
десет сти пен ди ја спор ти сти
ма, који су оства ри ли спорт
ски успех у 2018. годи ни и то 
у кате го ри ји поје ди нач ног и 
колек тив ног спор та, у кон ку
рен ци ји каде та, јуни о ра или 
сени о ра.

Спорт ске сти пен ди је су 
доби ли Јова на Гња то вић 
(атле ти ка), Соња Бје лић и Тија
на Жив ко вић (диза ње тего ва), 
Сте фан Зубо вић (џудо), Неве
на Нова ко вић (гим на сти ка), 
Петар Илић (атле ти ка), Мио на 
Бошко вић (три а тлон), Вла ди
мир Ушље бр ка (џудо), Душан 
Вра неш (атле ти ка) и Сара 

Еркић (одбој ка). Свим сти пен
ди сти ма ће се нов ча ни износ 
од 8.400 дина ра испла ћи ва ти 
десет месе ци, почев од 1. мар
та ове годи не. 

Исто вре ме но, пето ро спор
ти ста из рум ске општи не је 
доби ло спорт ску сти пен ди ју 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, за узраст од 
14 до 20 годи на, то суЈо ва на 
Мушиц ки, Јова на Васи ље вић 
(теквон до), Тама ра Милу ти но
вић (атле ти ка), Ана Бје лић и 
Бра ни сла ва Бје лић (џудо).

Они су 13. јуна пот пи са
ли уго вор у згра ди Бано ви не, 
зајед но са још 85 истак ну тих 
спор ти ста са тери то ри је АП 
Вој во ди не.

Уго во ре су доде ли ли пот
пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић и покра јин
ски секре тар за спорт и омла
ди ну Вла ди мир Батез. С. Џ.  Ана Бје лић, покра јин ска сти пен дист ки ња 

 Репре зен та ци ја Срби је 
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АТЛЕ ТИ КА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Првен ство Срби је за мла ђе јуни о ре

На првен ству Срби је за мла ђе 
јуни о ре одр жа ном 22. и 23. јуна у 
орга ни за ци ји АК „Срем” на атлет

ском ста ди о ну у Срем ској Митро ви ци, 
атле ти ча ри АК „Срем” осво ји ли су две 
брон за не меда ље.

Прво Ања Лајић у дисци пли ни тро
скок, сво јим новим нај бо љим резул та
том од 11,51мета ра, а потом је вели ко 
изне на ђе ње при ре ди ла Ања Шко рић 
у баца њу диска дошав ши до брон зе 
са 28,23 мета ра. Ањи Лајић је у ско ку 
у даљ фалио цен ти ме тар да поно ви 

успех са тро ско ка, ско чи ла је 5,41 мета
ра, што је било довољ но за четвр то 
место.

Солид не пла сма не оства ри ли су и 
Ната ли ја Крстић, која је била шесто
пла си ра на у баца њу кугле, Божић Маја 
у баца њу копља, тако ђе шеста, сед
мо пла си ра ни на 1.500 мета ра Андреј 
Јок си мо вић и Тео до ра Самац у баца њу 
диска.

У субо ту, 22. јуна је у Новом Саду 
одр жа но Првен ство Вој во ди не за мла
ђе пио ни ре, а мла ди атле ти ча ри АК 

„Срем“ осво ји ли су чети ри меда ље.
Нај у спе шни ји је био Лазар Ђако вић 

који је побе дио у дисци пли ни баца ње 
кугле, док је у баца њу вор тек са био дру
го пла си ра ни. Сре бр ну меда љу осво ји
ли су и Ива Бежа но вић и Дејан Туран.

Од оста лих так ми ча ра Ката ри на 
Шко рић је поста ви ла свој нови лич ни 
рекорд у баца њу вор тек са и била пета, 
Тео до ра Јок си мо вић је била деве та на 
600 мета ра, док је Тео до ра Чонић једа
на е ста на 60 мета ра и у ско ку у даљ.

 Б. К.

АК „Срем“ 

ТУР НИР У КРњЕ ШЕВ ЦИ МА

Дру же ње мали ша на

Мали ша ни  из Крње
ше ва ца  били су дома ћи
ни сво јим вршња ци ма из 
оста лих места ста ро па зо
вач ке општи не и окол них 
места, на тур ни ру који је 
орга ни зо ван на тере ни ма 
Фуд бал ског ста ди о на „Сло
га“. Како кажу, дру же ње 
им је на првом месту, али 
ни уда р ци ка голу и лоп
та у мре жи нису изо ста ли. 
Пре  око годи ну дана деца 
у селу са око 800 ста нов

ни ка, у којем се нека да у 
сва кој кући играо фуд бал, 
оку пи ли су се на фуд бал
ском тере ну са жељом да 
сво је сло бод но вре ме усме
ре ка бавље њу спо р том. 
У крње ше вач ком фуд бал
ском клу бу тре нут но тре
ни ра нешто више од два
де се то ро деце међу који ма 
и чети ри девој чи це и сви 
су редов ни на тре нин зи ма, 
који се одр жа ва ју три пута 
недељ но. С. С.

КИК БОКС
Бојан шам пи он све та

Бојан Џепи на, кик бок сер из 
Вој ке, постао је шам пи он све
та у Wаkо prо кате го ри ји lоw 
kick до 88,6 кило гра ма. Он је 
на гала вече ри међу на род ног 
тур ни ра „Тро феј Бео гра да“, 
савла дао Луку Жуље ви ћа из 
Хрват ске, након пет неиз ве

сних рун ди. Јед но гла сном 
одлу ком суди ја из Сло вач ке, 
Мађар ске и Срби је, Боја ну је 
појас за прва ка све та уру чио 
акту ел ни шам пи он и десе то
стру ки првак све та у Wаkо pro 
феде ра ци ји Ненад Паго нис.

И. П.

ЕКО НОМ СКО  ТРГО ВИН СКА ШКО ЛА
Одбој ка ши четвр ти у Срби ји

Одбој ка шки тим Еко ном
скотрго вин ске шко ле „Вук 
Кара џић“ зау зео је четвр то 
место на репу блич ком школ
ском првен ству. Иако им је 
меда ља изма кла из руку, 
одбој ка ши су оства ри ли нај
бо љи пла сман у исто ри ји сво
је шко ле. С обзи ром на то да 
је кон ку рен ци ја у међу о кру гу 
при лич но јака, самим одла
ском на репу блич ко так ми че
ње, учи ни ли су сво ју шко лу 
поно сном. Тим је бри љи рао 
на почет ку так ми че ња, док се 
у завр шни ци осе тио пад енер
ги је. Алек са Мла де но вић, 
ина че про гла шен за спор ти
сту гене ра ци је, пред во дио је 
свој тим и носио целу игру.  

Одбој кши Еко ном скотрго
вин ске шко ле били су бољи 
од еки пе Вра ња и Липљег 
села са Косо ва и Мето хи
је. Али, у утак ми ца ма које 
су води ле до меда ље, про
тив Гор њег Мила нов ца и 
Ниша, нису успе ли да дођу 
до побе де. Ипак, то не ума
њу је њихов успех који су 
оства ри ли за сво ју шко лу. 
Држав но школ ско првен ство 
у одбој ци одр жа но је Кла до ву. 
Уче ни ци Еко ном скотрго вин
ске шко ле носе лепе успо ме
не из кам па Кара таш, где су 
били сме ште ни, а обе ћа ли су 
да ће се сле де ће годи не вра
ти ти са меда љом.

 И. П.
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Шама ра ње
Мла да фуд бал ска 

р е п р е  з е н  т а  ц и  ј а 
Срби је је дожи ве ла 

фија ско на Европ ском 
првен ству које се и даље 
игра. Али без нас. Искрен да 
будем, имао сам жељу да 
пра тим овај тур нир и инте
ре со ва ло ме је докле може 
да догу ра наш тим.

У наја ва ма пред поче так 
Европ ског, Срби ја је била 
издво је на као један од 
фаво ри та одмах после 
Нема ца, Енгле за, Фран цу за 
и Шпа на ца. И исти на, када 
погле да те каквим играч ким 
кадром рас по ла же наша 
мла да репре зен та ци ја, ове 
прог но зе нису биле нере ал
не. Има мо доста игра ча који 
већ уве ли ко игра ју ква ли те
тан фуд бал у сени ор ској 
кон ку рен ци ји, и то у вео ма 
јаким лига ма.

Први вели ки хен ди кеп 
који је заде сио нашу селек
ци ју и нави ја че широм Срби
је је чиње ни ца да РТС пре
но си све утак ми це. У вре ме 
оди гра ва ња првог меча на 
тур ни ру, РТС врти џин гло ве 
и наја вљу је пре но се свих 
мече ва са Првен ства. Пре
ба цим на Први про грам, па 
на Дру ги – ништа. Иде неки 
црно – бели филм.

Први меч који сам гле дао 
је утак ми ца Хрватска – 
Руму ни ја. Почи ње тек ма, 
кад оно са дру ге стра не 
добро позна ти глас спорт
ског комен та то ра чије непо
зна ва ње фуд бал ске игре 
пред ста вља сво је вр сну 
казну за уши. Пого ди ће те, 
Пеђа Страј нић је у пита њу. 
Није му дуго тре ба ло да 
забли ста. Суди ја сви ра 
пенал за Руму не а овај пет 
пута пона вља како играч 
није играо руком у шесна е
стер цу. Пре гле да се сни мак, 
режи ја га пона вља барем 
још десет пута. Пенал ко 
кућа. Али не, Страј на оста је 
досле дан сво јој тврд њи. За 
овај кон кре тан слу чај и није 
потреб на нека ком пе тен ци

ја, потреб на су два исправ
на ока у гла ви. А може и 
јед но.

Али доста о Страј ни. 
Ипак, није он оно нај го ре 
што нам се деси ло на овом 
Европ ском првен ству. Наша 
фуд бал ска репре зен та ци ја 
је поште но иша ма ра на од 
стра не свих про тив ни ка и то 
је оно што је чиње ни ца. 
Пети фаво рит је тур нир 
завр шио као убе дљи во нај
го ра еки па на Првен ству.

Посеб но је забо лео пораз 

од Немач ке. Доби ти од 
неког шест кома да је јако 
бол но. У исто вре ме и сра
мот но. Вукли су се наши 
игра чи по тере ну као пре би
је не мач ке. Нису зна ли где 
уда ра ју. А није им се нешто 
ни играо фуд бал, да се раз
у ме мо. Јеби га, сезо не у 
наци о нал ним лига ма гото
ве, сви би воле ли да посе те 
мало свој род ни град, евен
ту ал но соба ле неку стар ле
ту и напу не бате ри је за лет
ње при пре ме. Уме сто тога, 

ај ти бајо у Ита ли ју на 
Европ ско. Чва ри се на сун цу 
и риљај по тере ну. Није фер.

Е, зато смо попи ли шест 
кома да. Игра чи мла де 
немач ке репре зен та ци је 
нису још увек зве зде попут 
наших веде та. Све сни су да 
су део систе ма и да мора ју 
да се боре за свој грб како 
би напре до ва ли и оста ли у 
том истом систе му.

Наши нема ју тих бри га. 
Код нас систем и не посто ји. 
Зани мљи ва је била изја ва 
селек то ра Немач ке пред 
утак ми цу са Срби јом. Каже 
човек да му је тешко да 
спре ми свој тим за меч, јер 
не зна шта да оче ку је од 
про тив ни ка. Каже да Срби ја 
нема јасну кон цеп ци ју у 
игри. Памет ном доста.

Уоста лом, не тре ба 
пуно оче ки ва ти и од 
селек то ра Гора на 

Ђоро ви ћа. Ипак је ово 
њему први тре нер ски анга
жман. Тре ба још доста вре
ме на да про ђе да би се 
нау чи ле неке осно ве и сте
кло иску ство. Једи ни про
блем је то што се човек учи 
на ова ко висо ком нивоу так
ми че ња. За то су нарав но 
кри ви чел ни људи из Саве
за који су га ту и поста ви ли. 
Али већ је било при че о 
томе да њима тре ба неко ко 
ће слу ша ти, а не ради ти по 
свом нахо ђе њу.

Јед на ствар ми је запа ла 
за око у целој овој тужној 
епи зо ди нашег фуд ба ла. 
Горан Ђоро вић је одмах 
после пора за од Немач ке 
иза шао пред јав ност и пре у
зео сву одго вор ност. У више 
навра та је поно вио да игра
чи нису кри ви и да их тре ба 
зашти ти. Ако мене пита те, 
људ ски гест вре дан сва ке 
похва ле. Сва ка ко нешто 
што се рет ко виђа у послед
ње вре ме. И ту не при чам 
само о фуд ба лу. Када би се 
још неки поје дин ци угле да
ли на њега и ура ди ли исту 
ствар, где би нам био крај... 

Вукли су се наши игра чи по тере ну као 
пре би је не мач ке. Нису зна ли где уда ра ју. 
А није им се нешто ни играо фуд бал, да 
се раз у ме мо. Јеби га, сезо не у наци о нал
ним лига ма гото ве, сви би воле ли да 
посе те мало свој род ни град, евен ту ал но 
соба ле неку стар ле ту и напу не бате ри је 
за лет ње при пре ме. Уме сто тога, ај ти 
бајо у Ита ли ју на Европ ско. Није фер

Горан Ђоровић
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ТУР НИР У МАЛОМ ФУД БА ЛУ ЗА ДАН МУП

Сре бр на митро вач ка еки па
На тур ни ру у орга ни за ци ји Мини

стар ства уну тра шњих посло
ва Репу бли ке Срби је у малом 

фуд ба лу, одр жа ном 12. и 15. јуна у 
Настав ном цен тру Макиш, у окви ру 
Дана Мини стар ства, Сла ве Мини
стар ства и Дана поли ци је, еки па 
Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро
ви ци осво ји ла је дру го место.
На тур ни ру је уче ство ва ло 36 еки па 
из свих орга ни за ци о них једи ни ца 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва. 

Након так ми че ња по гру па ма, еки
па Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци је избо ри ла прво место 
у сво јој гру пи, у кон ку рен ци ји САЈ, 
Поли циј ске бри га де, УКП за Град 
Бео град и поли циј ских упра ва у Пан
че ву, Пожа рев цу, Ваље ву, Вра њу и 
Чач ку. 

У финал ној утак ми ци, после мара
тон ског изво ђе ња пена ла у чак пет 
сери ја, прво место је осво ји ла еки па 
Сек то ра за ана ли ти ку, теле ко му ни ка
ци о не и инфор ма ци о не тех но ло ги је.

„Сре бр ни“ фуд ба ле ри – поли цај

ци, који ма је у фина лу недо ста ја ло 
само мало спорт ске сре ће, достој но 
су пред ста ви ли Поли циј ску упра ву у 
Срем ској Митро ви ци.

Финал ној утак ми ци при су ство вао је 
и Вла ди мир Ребић, дирек тор поли ци
је, који је нај бо љим еки па ма уру чио 
пеха ре.  Ж. Аврић

Еки па ПУ Сремске Митро ви це

АТЛЕ ТИ КА

Успех Сир ми ума на два фрон та
Про те клог викен да одр жа на су 

два так ми че ња у атле ти ци, у 
Новом Саду првен ство Вој во ди

не за мла ђе пио ни ре/ке и у Срем ској 
Митро ви ци првен ство Срби је за мла
ђе јуни о ре/ке.

На првен ству Вој во ди не у кате го ри

ји мла ђих пио нир ки атле ти чар ке 
„Сир ми у ма“ су осво ји ле чети ри меда
ље. Нај у спе шни ја је била Тама ра 
Пре ка јац, која је осво ји ла сре бро на 
60 мета ра и зла то на 300 мета ра. 
Ања Чан ча ре вић је осво ји ла злат ну 
меда љу у баца њу кугле новим лич

ним рекор дом.  Мили ца Лукић је лич
ним рекор дом зау зе ла тре ће место у 
трци на 600 мета ра.

На првен ству Срби је за мла ђе јуни
о ре/ке осво је не су три меда ље. Бри
љи ра ла је Сара Киш побе див ши у 
трци на 100 мета ра и на тај начин 
потвр ди ла да је тре нут но нај бр жа 
јуни ор ка у Срби ји. Поред зла та на 
100 мета ра у истој дисци пли ни Ксе
ни ја Зора но вић (нај бр жа пио нир ка у 
Срби ји) зау зе ла је пето место. Поме
ну те две, су уз Вању Мила но вић и 
Милу Марин ко вић (обе пио нир ке) 
осво ји ле дупло сре бро у шта фе та ма 
4x100 мета ра и 100200300400 
мета ра и пока за ле да „Сир ми ум“ 
посе ду је огро ман потен ци јал у сприн
ту.

Дво јац ста ри јих јуни о ра насту пао је 
ван кон ку рен ци је (кате го ри ја сени о
ра) и то, Нема ња Јор гић у трци на 
100 мета ра зау зео тре ће место нај бо
љим резул та том сезо не, док је Огњен 
Деспић побе дио у баца њу копља 
резул та том 57,50 мета ра и на тај 
начин потвр дио да је тре нут но нај бо
љи јуни ор у Срби ји.

Након ових успе ха и одлич них 
резул та та атле ти ча ра „Сир ми у ма“, 
тре не ри  Горан Павло вић и Сло бо дан 
Маца но вић окре ћу се при пре ма ма за 
насту пе у репре зен та ци ји Срби је на 
првен стви ма Бал ка на за мла ђе јуни
о ре/ке (Тур ска, Истан бул) и ста ри је 
јуни о ре/ке (Руму ни ја, Клуж). С. М.АК „Сирмиум“
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ОВАН: Ваша сна ла
жљи вост у послов
ном сми слу доно си 
само тре нут ну сатис

фак ци ју и олак ша ње. Јасно вам 
је до које гра ни це може те да оче
ку је те успех и због тога бира те 
неке зао би ла зне мето де као 
начин да се осло бо ди те нечи је 
послов не кон тро ле или кри ти ке. 
Мимо сво је воље упа да те у неке 
кон фликт не ситу а ци је. 

БИК: Спо соб ност 
доброг опа жа ња и 
сјај не кон цен тра ци је 
вам пома жу да оства

ри те сво је послов не циље ве. 
Важно је да у сусре ту са сарад
ни ци ма под сти че те кре а тив ност 
у иде ја ма, јер уско ро вас оче ку је 
зајед нич ки доби так и могућ ност 
за обна вља њем неких послов
них дого во ра. Пока за ће се да 
парт нер уме да испу ни сва ваша 
оче ки ва ња. Пред сто ји вам пери
од нежно сти и задо вољ ства. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко ће 
вас изне на ди ти 
лошим инфор ма ци ја
ма, али уз додат ну 

упор ност и вели ки напор на кра ју 
ћете бити задо вољ ни сво јим 
послов ним успе хом. Боље је, да 
избе га ва те сарад њу са непо зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све могу ће инфор ма ци је у вези 
мате ри јал них ула га ња. Неко са 
стра не поку ша ва да вам иском
пли ку је љубав ни живот или 
однос са воље ном осо бом. 

РАК: Вео ма амби ци о
зно и са нескри ве ним 
опти ми змом при сту
па те разним дого во

ри ма које ини ци ра ју ваши сарад
ни ци. Потреб на вам је и одре ђе на 
доза мудро сти при ли ком реша ва
ња нов ча них пита ња. Удру жи те 
сво је инте ре се са осо ба ма које 
добро позна је те. У одно су са 
воље ном осо бом све изгле да 
мир но и пред ви ди во али изне на
ди ће те се нео бич ним обр том.

ЛАВ: Тек када јасно 
дефи ни ше те листу 
при о ри те та мно ге 
ства ри ће поче ти да 

се одви ја ју у пози тив ном прав цу. 
Посеб но посве ти те пажњу посло
ви ма који ће вам доне ти кон крет
не резул та те и финан сиј ску 
добит, јер за крат ко вре ме може
те да оства ри те успех у више 
пра ва ца. Парт нер вас је изне на
дио са неким добрим иде ја ма.  

ДЕВИ ЦА: Пре ма 
сарад ни ци ма делу је
те зах тев но, тако да 
сви ма поста је јасно 

да не жели те да неко реме ти или 
успо ра ва ваше послов не пла но
ве. Ула же те вели ку енер ги ју у 
раз ли чи те циље ве које сте себи 
поста ви ли. Не дозво ља ва те да 
неко кри ти ку је ваш начин рада. 
Често се нала зи те у ситу а ци ји да 
вам неко пока зу је сво ју накло
ност. 

ВАГА: Пажљи во про
це њу је те нова 
послов на деша ва ња, 
јер сво је иде је тре ба 

да пла си ра те на пра вом месту 
или пред осо бом која има довољ
но слу ха за слич не инте ре се. И 
даље одби ја те да чини те ком
про ми се када они нису у скла ду 
са вашим морал ним наче ли ма. 
Због број них оба ве за деша ва се 
да про пу шта те неке важне дога
ђа је у свом живо ту. 

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
дик ти ра нове дога ђа
је, што зна чај но ком
пли ку је ваш послов ни 

или ста ту сни поло жај. Наро чи то 
вам се не допа да чиње ни ца о 
суже ним могућ но сти ма да избор 
одго ва ра ју ћег посла или акци је 
коју бисте спро ве ли зајед но са 
бли ским при ја те љи ма. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во
ци ра на послов ни ризик. Чак и у 
љубав ном одно су неко дру ги 
дик ти ра пра ви ла. 

СТРЕ ЛАЦ: Ста ло вам 
је да оста ви те вели ки 
ути сак на сарад ни ке, 
али већи на дога ђа ја 

вам не иде у при лог. Добро раз
ми сли те шта све може те да кори
гу је те у ходу како бисте дело ва
ли убе дљи во на оне који се коле
ба ју. Оче ку је вас доби так или 
успех кроз нов ча не инве сти ци је. 
У одно су са парт не ром при жељ
ку је те већу емо тив ну сло бо ду. 

ЈАРАЦ: Оче ку ју вас 
похва ле и при зна ња 
на раз ли чи тим стра
на ма. Шта ће вас 

додат но моти ви са ти да при хва
ти те неке нове иза зов не задат ке. 
Али, избе га вај те јав на обе ћа ња 
по пита њу, стро го утвр ђе них 
роко ва. Ста ло вам је да успо ста
ви те боље раз у ме ва ње и емо
тив но збли жа ва ње у одно су са 
воље ном осо бом. При ја ће вам 
кра ће путо ва ње. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи
те се у фази кре а тив
ног успо на и ста ло 
вам је да побољ ша те 

свој послов ни или дру штве ни 
ста тус. У при лог вам иду нова 
деша ва ња и мно ге ситу а ци је 
када се одлу чу је о послов ним 
циље ви ма. Сло бод но пре у зми те 
ини ци ја ти ву како бисте намет ну
ли сво ју уло гу пред сарад ни ци
ма. У љубав ној пер спек ти ви у 
одно су са парт не ром важно је да 
сачу ва те пози тив на уве ре ња. 

РИБЕ: Делу је те врло 
про ми шље но и ста ло 
вам је да при до би је те 
нечи је пове ре ње. Све 

тре ба да чини те план ски и у 
скла ду са иску ством. Нема раз
ло га да окле ва те, јер у одно су на 
сарад ни ке има те низ пред но сти 
које сада може те да пла си ра те 
на пра ви начин. У при ват ном 
живо ту поку ша ва те да ускла ди те 
ритам оба ве за. 

VREMEPLOV
26. јун

1898. Ро ђен не мач ки кон
струк тор ави о на и ин ду стри ја
лац Вил хелм Ме серш мит, ко ји 
је на пра вио пр ви ави он на 
све ту са бр зи ном од 1.000 
ки ло ме та ра на сат. 
1905. Умро срп ски пи сац Јан
ко Ве се ли но вић, аутор ро ма
на „Хај дук Стан ко“.
1945. У Сан Фран ци ску су 
пред став ни ци 50 зе ма ља, 
укљу чу ју ћи Ју го сла ви ју, пот
пи са ли По ве љу о осни ва њу 
УН, ко ја је сту пи ла на сна гу 
24. ок то бра. 

27. јун
1693. Џон Дан тон у Лон до ну 
об ја вио пр ви жен ски ча со пис, 
Леј дис Мер ку ри. 
1829. Умро ен гле ски хе ми чар 
Џејмс Смит сон. Ње го вим 
за ве шта њем осно ван Смит со
нов ин сти тут, јед на од нај ве
ћих ин сти ту ци ја у све ту ко ја 
се ба ви по пу ла ри за ци јом на у
ке и кул ту ре

28. јун
1389. У би ци на Ко со ву по љу 
Тур ци по бе ди ли срп ску вој ску 
и обез бе ди ли да љи про дор на 
Бал кан. Ср би ја по том по ста ла 
тур ска ва зал на др жа ва, а 
ње но осва ја ње за вр ше но 
1459, ка да су Тур ци за у зе ли 
утвр ђе ни град Сме де ре во. 
1914. При пад ник ор га ни за ци
је Мла да Бо сна Га ври ло 
Прин цип у Са ра је ву убио 
аустро у гар ског над вој во ду, 
пре сто ло на след ни ка Фран ца 
Фер ди нан да и ње го ву же ну 
Со фи ју. Ка сни ји раз вој си ту а
ци је до вео до Пр вог свет ског 
ра та. 

29. јун
1855. У Лон до ну иза шао пр ви 
број ли ста Деј ли те ле граф. 
1873. У Стри чи ћи ма ро ђен 
пи сац Пе тар Ко чић.
1882. У Бе о гра ду пу штен у 
рад пр ви са вре ме ни во до вод. 

30. јун
1859. Чарлс Блон дин пред 
25.000 гле да ла ца пре ко ра за
пе тог ко ноп ца пре шао из над 
Ни ја га ри них во до па да, из 
САД у Ка на ду.
1908. У ис точ ни Си бир пао 
ме те ор од чи је екс пло зи је се 
осе ти ло по дрх та ва ње тла и у 
цен трал ној Евро пи. 

1. јул
2000. Пу штен је у са о бра ћај 
нај ду жи мост на све ту ко ји је 
по ве зао Швед ску и Дан ску. 
2004. Умро је аме рич ки глу
мац Мар лон Бран до.

2. јул
1900. Гроф Фер ди нанд фон 
Це пе лин из вр шио пр ви лет 
ва зду шним бро дом над 
Бо ден ским је зе ром у ју жној 
Не мач кој.
1961. Аме рич ки пи сац Ер нест 
Хе мин гвеј из вр шио са мо у би
ство.

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) јун 
Све та муче ни ца Аки ли на; Све
ти Три фи ли је Лев ку сиј ски

Четвр так, 27. (14) јун
Све ти про рок Јели сеј; Све ти 
Мето ди је Цари град ски 

Петак, 28. (15) јун 
Св. про рок Амос; Све ти муч. 
Кнез Лазар и Св. срп ски муче
ни ци – Видов дан

Субо та, 29. (16) јун 
Све ти Тихон Ама тун ски Чудо
тво рац

Неде ља, 30. (17) јун 
Све ти муче ни ци Ману ил, Савел 
и Исма ил

Поне де љак, 1. јул (18. јун) 
Све ти муче ни ци Леон ти је, Ипа
ти је и Тео дул

Уто рак, 2. јул (19. јун) 
Св. апо стол Јуда; Преп. Пај си је 
Вели ки; Св. Јован Шан гај ски

Crkveni
kalendar

• Да није прав де, човек у 
живо ту не би имао шта 
да тра жи. 
• Ко има бра та џела та, 
нај ма ње се мучи. 
• У овој нема шти ни, ни 
лопо ви више не могу 
поште но да живе.

Сла до лед
тор та

Састој ци: кило грам шла га, 
литра мине рал не воде, две 
павла ке, две кути је мле ве ног 
кек са, две кути је замр зну тих 
мали на.

При пре ма: Шлаг уму ти те с 
мине рал ном водом, а сме су 
поде ли те на три дела. Један део 
поме шај те с кек сом и павла ком, 
те обли куј те у калу пу за пече ње. 
У дру ги део додај те мали не, па 
излиј те на прву сме су, а у тре ћем 
делу оста ви те само шлаг. Добро 
охла ди те и ужи вај те.


